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వంనే రంణే శతుs  జల్యాగ్నిR మధ్యే>
మహారంqవే పరం`త్త మసూ�కే వా ।
సుప�� పsమత్త�� విషమ సిnత్త� వా
రంక్ష్యం�తి పుణ్యా>ని పురాకpతాని ॥
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భావం�:  అడవిలో గాంని, యుదk�లో గాంని, నీళ్ళ� మధ>లో గాంని, మ�టలు కsముంyకునRపుiడు వాటి 
మధ>లో గాంని, మహా సూముంద*�లో గాంని, పరం`త్త శిఖరాల్లమీదనే గాంని, నిద*పోతునాR గాంని, 

మెల్లకువంతో ఉనాR గాంని, పsమాదకరంమె)న సిnతులో� ఉనాR కూడా, గంత్త�లో చేసిన మ�చిపనులు 
మనల్లిR కాపాడతాయి.

సూహసూ�మపి చే గాంథా అనత్తn పద సూ�హితా।

ఏక� గాంథాపద� సేయ్యో> య� సుతా` ఉపసూమyతి॥

కాననముంన, రంణముంన, సూల్లి
ల్యానల్ల రిపు మధ>ముంన, మహా
బిkనగాంగంs స్థాn నముంన, సూతు� - నిద్రి*తు-

బ�నికతో బ�రం` పుణ>ముంలు రంక్షిం�చున్ ॥

సూ�సూ;pత్త మ�ల్ల�

(భరం� pహరి) 

తెలుగు అనుసూరంణ

(ఏనుగు ల్లక్ష్మణ కవి) 

మనసుని సూipశి�చి, శమిం�పజేసే ఒక; 'గాంథ', నిరంరంnకమె)న పద్యాల్లతో కూడుకునR వైయి> గాంథల్ల క�టే గొపiద్రి.
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150 ఏళ్ళ� గాం�ధీ
మన�దరికీ  'జాతిపిత్త '  గాం పరిచితుడై)న 'మోహన్ ద్యాస్  కరంమ్ చ్చ�ద్  గాం�ధీ '

1869  అక్టో
బరు రె�డవం తేదీన-  గుజరాత్   రాష
«�లోని   పోర్ బ�దర్ లో
పుట్టా
 డు- అ�టే ఈ అక్టో
బరు రె�డుకు సూరిగాం® 150 ఏళ్ళ� కిsత్త�. వాళ్ళ� నానR
కరం�చ్చ�ద్  గాంరు అక;డ్డి రాజావారి  సూ�స్థాn న�లో ద్రివాన్ గాం పనిచేసేవారు .

చినRపుiడు అనిR విషయాలో�న� మధ>రంక�గాం ఉ�డ్డిన గాం�ధీ , పెదZవుత్త�నR
కsమ�లో ల్ల�డన్ కి పోయాడు; అక;డ నా>యశాసూ� «� చ్చద్రివి 'బారిసూ
రు' పట్టా
  పుచుGకునాRడు.

ఆ త్తరా`త్త దక్షింణ్యాఫ్రిsకా దేశానికి వైళ్ళి� అక;డ ల్యాయరుగాం పాmకీ
సు చేస్థాడు. 

త్తనల్యాగే అక;డ్డికి వంల్లసూ వైళ్ళి�న   భారంతీయుల్లకు చాల్యామ�ద్రికి ఆ రోజులో� అక;డ ఓట్టు
హకు; గాంని, ఇత్తరం హకు;లు గాంనీ ఉ�డేవి కాదు . గాం�ధీ వారి త్తరంపున పోరాట� నడ్డిపి�చి ,

అక;డ్డి పsభుత్త`� ద్రిగ్ని వంచేGల్యా చేశాడు .. అక;డ్డి భారంతీయుల్లకు హకు;లు వంచాGయి . అట్టా�
'మ�చి నాయకుడు'గాం ఎల్యా ఉ�డాలో నేరుGకొని మన దేశానికి  వంచిGన  గాం�ధీ ,  అట్టుపె)న
స్థా`త్త�తోmద>మ�లో చురుకుగాం పాల్గొ®ని ,  అనేక మ�ద్రికి సూ�iరి�నిచాGడు.  మన జాతీయ్యో-
ద>మానికే   ద్రిశానిర్దేZశ�  చేయగంల్లి®న�త్త  పెదZరిక�  సూ�త్తరి�చుకునాRడు .;  'మహాతుyడు'

అనిపి�చుకునాRడు.

1947 లో బి*టీష్  వాళ్ళు� మన దేశానిR విడ్డిచి పెటి
 పోయే నాటికి గాం�ధీ కాస్థా� 'గాం�ధీ తాత్త'

అయిపోయాడు.  జనాలు,  నాయకులు,  ఆయనకు ఒకవై)పున  'జాతి పిత్త '  అని బిరుదులు
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త్తగ్నిల్లిసూ��నే, మరొకవై)పున ఆయన చెపిiన అనేక విషయాల్లిR పsక;న పెటే
సి, త్తమకు నచిGనట్టు�
చేస్థారు. వాళ్ళ� తీరుకు ఇపiటి మన తీరుకు ఏమ�త్త పెదZ భేద� లేదు చ్చ�డ�డ్డి..

ఒక రాజకీయ నాయకుడ్డిగాం గాం�ధీ చెపిiన సూ�గంతులు ,  మాట్టా� డ్డిన
విషయాల్ల విసూ� pతి  చ్చ�సే� ఆశGరం>�  వేసు� �ద్రి .  వం>కి�గంత్త జీవిత్త�
ను�డ్డి పరిపాల్లనా వం>వంహారాల్ల వంరంకూ గాం�ధీ త్తన అభిపాmయాలు
చెపiని అ�శమే కనబడదు. ఇల్యా త్తన అభిపాmయాల్లను వైలువంరి�-

చ్చట� క్టోసూ� ఆయన 'య�గ్ ఇ�డ్డియా', 'హరిజన్' అనే రె�డు పతి*కలు నడ్డిపాడు. ఎపుiడు
మాట్టా� డ్డినా,  ఏద్రి రాసినా,  'అ�దరం� సూత్త>వం�తుల్ల�గాం ఉ�డాల్లి'  అని మట్టుకు చెపiకు�డా
ఉ�డలేకపోయేవాడు గాం�ధీ.   'దె)న�ద్రిన  వం>వంహారాల్లతో  సూహా  అ�త్తట్టా నిజ� చెపiట� ,

నిజాయితీగాం  ఉ�డట�,  సూతా>నికి పెదZ పీట వేయట� ,  అ�త్తరం�గాంనిR త్తరంచి చ్చ�సుక్టోవంట�
చాల్యా అవంసూరం� '  అని పదే పదే చెపాiడు .  త్తన జీవిత్త�లో సూతా>నిR అమలు చేసే�దుకు గంటి

పsయత్తRమే చేశాడు. నిజ� క్టోసూ� నిల్లబడ్డి, అనేRసి కష్టా
 ల్లన� ఎదురు;నR హరిశG�దుs డ్డి కథని
గాం�ధీ ఎపుiడూ గురు� చేసుకునేవాడు.

గాం�ధీ  నొకి; చెపిiన మరొక సూ�గంతి 'అహి�సూ’. 'దురాyరా®నిR, అనా>యానిR సూహి�చ్చకూడదు;

అడుg క్టోవాల్లి.  అయితే అపుiడు కూడా మన మనసులో మట్టుకు క్టోపానికి ,  వై)రానికి తావు
ఇవం`కూడదు. మన లోపల్ల  శా�తిని నిలుపుకు�ట�, సిnరం చిత్త��తో చెడును నిలువంరి�చే�-
దుకు పsయతిRసూ�� పోవాల్లి .  తుపాకీతో చేసే యుదk�క�టే ,  సూత్త>�,  శా�తి  పునాదులుగాం
చేపటే
 ఇల్యా�టి నిరంసూన బల్లమె)నద్రి '  అని గాం�ధీ  నమyటమే కాక ,   ద్యానిR ఆచ్చరంణలో పెటి

చ్చ�పాడు.  
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'సూమాజ�లో అ�దరం� కల్లిసి ఉ�డాల్లి .  కల్లిసి పని చేసుక్టోవాల్లి .  పనిలో ఎకు;వం త్తకు;వంలు
లేవు.  బుద్రిk పరం�గాం జీవి�చ్చట� ,  శరీరం శsమ చేయట� క�టే  ఎకు;వం కాదు -  నిజానికి శరీరం
శsమే గొపiద్రి ' అనR  గాం�ధీ చేతి పనుల్లకు, వికేs�దీకరంణకు  పాmతినిథ>�  వంహి�చాడు. 'అధి-
కారం� కొ�దరి  చేతులో� ఉ�డకూడదు, పరిశsమలో� కారిyకుల్ల యాజమానా>లు�డాల్లి. కుల్యాల్ల
పేరిట,  మతాల్ల  పేరిట  కొట్టా� టలు,   అ�త్తరానిత్తన� వం�టి దురాచారాలు ఉ�డకూడదు .

నాయకులు,  యజమానా>లు పsజల్ల ఆసు� ల్లకు ధరంyకరం�లుగాం ,  బాధ>త్తగాం ఉ�డాల్లి త్తపిiసే� ,
వాటికి సొం�త్తద్యారుల్లల్యాగాం నిరం�కుశ�గాం వం>వంహరి�చ్చకూడదు '  ల్యా�టి అనేక  అ�శాల్లను
గాం�ధీ త్తన రంచ్చనలో�ను ,  మాటలో�న� పsస్థా� వి�చ్చటమేకాక ,  జీవిత్త�లో  ఆచ్చరి�చే పsయత్తR�
చేస్థాడు. 

గాం�ధీ  150  ఏళ్ళ�  జయ�తి  సూ�దరంÓ�లో  ఆయనను  'ఒక వం>కి�గాం'  బేరీజు
వేయట� క�టే, 'లైక;లేననిR గొపi ఆలోచ్చనల్లిR వైలువంరి�చిన ఒక తాతి`క శకి�గాం
చ్చ�డట�' మన�దరికీ మేలు అనిపిసు� �ద్రి. ఆయన చెపిiన విషయాలో� మ�చిని

గంsహి�చి,  ద్యానిని మన నిత్త>జీవితాలో�  ఎ�త్త వంరంకూ అమలు చేయగంల్లమో చ్చ�డట� -  ఇద్రి
మన� చేయాల్లి�న పని. 150  ఏళ్ళ� గాం�ధీకి ఇవాల్లి
 రోజున మన� ఇవం`గంల్లిగే  నివాళ్ళి కూడా
అదే. 

ఆదరంÕవం�త్త�గాం జీవి�చే  గొపiవాళ్ళ��దరికీ నమస్థా;రాల్లతో,

కొత్త�పల్లి� బp�ద�.
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లై)బ*రీ ఉ�డాల్లి!

జరిగ్నిన కథ :  బిట్టు
  ఢిల్లీ� పిల్ల�వాడు. సెల్లవంలో�  వాళ్ళ� అమyమy వాళ్ళ� ఊరుకు వంచాGడు. ఎనోR విషయాలు
నేరుGకొని, నేరిi, ఇపుiడు ఇక ఢిల్లీ�కి తిరిగ్ని వైళ్ళు� నాRడు  … 

బిట్టు
  వాళ్ళ� అమy సున�ద హడావిడ్డి పడు-
త్త� వంచిG�ద్రి ఢిల్లీ� ను�డ్డి. 

వంసూ��నే,  కొ�చె� బుగం®ల్గొచిG సూ�తోష�గాం
కనిపిసు� నR కొడుకుని చ్చ�సుకుని , ముంరిసి-
పోయి�ద్రి.  వాడ్డిని అమyమy -తాత్తయ>ల్ల
దగం®రంకి ప�పి మ�చి పని చేస్థానని త్తpపి�
పడ్డి�ద్రి.   ఆ  ఒక; నెల్లలోనే బిట్టు
  ఎ�తో

పెదZవాడు అయిపోయినట్టు
  అనిపి�చాడు
త్తనకు. 

అమy చెయి> పట్టు
 కుని ఇల్ల��తా చ్చ�పి�చి ,

రెయినోÛ గాండ్డిని అమyకు పరిచ్చయ� చేస్థా -
డు బిట్టు
 . 

తాత్తమy గంద్రి వంరం�డాలో ఉనR పిచుGకల్ల
గం�డును చ్చ�పి�చాడు .  "చ్చ�స్థావా,  అమy

 బిట్టు
  కథలు
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పిచుGక?  పిల్ల�ల్లకు ఆహారం� తెచిG తినిపి -
స్తోం��ద్రి!" అనాRడు. 

తాత్తమy  దగం®రంకి  తీసుకెళ్ళ�� రంహసూ>�గాం
నోటికి చెయి> అడg� పెట్టు
 కొని చెపాiడు :

‘తాత్తమyతో  కొ�చె� గంటి
గాం మాట్టా� డు ,

పాప�, వినిపి�చ్చదు  అ�ట�’ .  

"ఏమింట్టాm నామీద రంహస్థా>లు చెబుతునాRవ్
మీ అమyకు ?!"  అ�ద్రి తాత్తమy నోరం�తా
తెరిచి నవు`త్త�. "సునీ,  నీ కొడుకు సూ�దడ్డి
అ�తా ఇ�తా కాదే ,  బోలైడు సేRహితుల్లిR
పోగేసేడు.  వాడు వైళ్ళి�పోతే మాకు ఎవం`రికీ
తోచ్చనే తోచ్చదు" అ�ద్రి అమyతో. 

కొడుకు హి�దీ యాసూ వంద్రిలేసి తెలుగును
సూiష
�గాం మాట్టా� డట� ,  అ�త్తకు ముం�దు
వాడని  తెలుగు  పద్యాల్లిR  చాల్యా  వాటిని
వాడట� గంమని�చి�ద్రి సున�ద.

రంమ>,  రాహుల్,  చిటి
,  ద్యావీదు అ�దరం�
వంచేGస్థారు సున�దని చ్చ�సే�దుకు .  ఏడేళ్ళ�
రంమ> సున�దని చుటే
సుకు�ద్రి ఎపiటి -
ను�డో తెల్లిసునR ద్యానిల్యా.  ఢిల్లీ� ఆ�టీ త్తనకి
చాల్యా నచేGసి�ద్రి చ్చ�డగాంనే .   ఉదయానేR
దువై`నలు,  న�నె  పట్టు
 కొని  వంచిG కూ -
రుGనRద్రి-   "ఆ�టీ!   నాకు జడలు నువే`
వైయా>ల్లి,  .  అమyమyకి జడలు వైయ>ట�
సూరిగాం® రాదు" అ�ట�. 

"ఓసి భడవా కానా !  నినRటివంరంకూ 'నువే`
జడలు బాగాం వేస్థా� వు అమyమాy !'  అని నా
దగం®రం  వేయి�చుకునేద్యానివి,  ఇవాళ్ళ� ఆ�టీ
పారీ
లో చేరావు" అ�ద్రి అమyమy నవు`త్త�.

"అ�టే నువు` కూడా బాగాంనే వేస్థా� వు ;  కానీ
నీక�టే ఆ�టీ ఇ�కా చ్చక;గాం వేసు� �ద్రి " అని
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సూరిZ చెబుతునRట్టు�  అ�ద్రి రంమ>.

సున�ద కూడా నవి`, "సూర్దేలే! నేను ఉనRనిR
రోజులు నేనే వేస్థా� ను "  అ�ట� మాట
ఇచేGసి�ద్రి. 

ఆరోజున సున�ద పిల్ల�ల్ల�దరినీ  పిల్లిG�ద్రి.

త్తను తెచిGన బహుమతులు తీసి, పేరుపేరు-
నా ఇచిG�ద్రి.  చిటి
కి,  రంమ>కి గౌను� ,  చెవుల్లకి
రంకరంకాల్ల  రి�గులు,  గొలుసులు తెచిG�ద్రి .

ద్యావీదు,  రాహుల్,  బిట్టు
 ల్లకేమో టీ షరు
 లు ,

చేతికి  వాచీలు  తెచిG�ద్రి .   రాహుల్  సూ�-
తోష�గాం  తీసుకునాRడు ,   కానీ కాసూ� పెదZ
వాడై)న   ద్యావీదు ఇవంనీR తీసుకు�దుకు
మొహమాటపడాg డు. 

ఆ  త్తరా`తి రోజున  ఇదZరు అమyమyలు ,

కమల్లమy అ�తా కల్లిసి పిల్ల�ల్ల  క్టోసూ� తిను
బ�డారాలు చేసే హడావుడ్డిలో ఉనాRరు .

‘మన�దరం� ఊరం�తా తిరిగ్ని ,  రెసొం
రె�ట్ లో
భోజన� చేసి, సినిమా చ్చ�సి వంద్యాZ � పద�డ్డి’

అ�ట�  పిల్ల�ల్లిR  తీసుకుని   కా>బ్  లో
బయలుదేరి�ద్రి సున�ద. 

అ�దరం� కల్లిసి ఊరం�తా బాగాం తిరిగాంరు ఆ
రోజున.  కనకదురం®మy గుడ్డి దగం®రం  కొçత్త�గాం
కడుతునR ఫ్లైé � ఓవంర్ పనులు చ్చ�స్థారు ;  వి-
శాల్లమె)న  బి.ఆర్.టి.ఎస్.  రోడుg  చ్చ�స్థారు ;

కొçత్త�గాం త్తయారంవుతునR గురునానక్ నగంర్
కాల్లనీ అ�తా తిరిగ్ని, చివంరికి కాళ్ళు� నొపుiలు
పుటే
  సూమయానికి అక;డే ఒక  మ�చి
హోటల్ లో  భోజన� చేస్థారు .  ఆ  త్తరా`త్త
మల్లి
పె�క్� లో నడుసు� నR ఆమీర్ ఖాన్ సినిమా
ద�గంల్  చ్చ�సే�దుకు వైళ్లా� రు అ�దరం�‘ ’ .

పిల్ల�ల్ల�దరికీ కుస్తీ� పోటీలు తెగం నచేGస్థాయి. 

స్థాయ�త్తs� ఇలు�  చేర్దేసూరికి పిల్ల�లు బాగాం
అల్లిసిపోయి ఉనాRరు. "ఇ�క రె�డు రోజులో�
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బిట్టు
  వైళ్ళి�పోతునాRడు;  అట్టా� గే రంమ> ,  రా-
హుల్ కూడా వాళ్ళ� ఊరు వైళ్ళి�పోతునాRరు "

అని అ�దరీR ఇక;డే ఉ�చేసి�ద్రి సున�ద .

రాతి* భోజనాలు అయా>క అ�దరం� డాబా
మీదకి చేరారు.

పిల్ల�లు ద�గంల్  సినిమా గురి�చి మాట్టా�‘ ’ -
డుకు�ట్టునాRరు.  బిట్టు
  అనాRడు తాత్త‘ -
యా>,  గీత్త,  బబిత్త ఇదZరం� గెల్లవాల్లని ఎ�త్త
కష
పడాg రో తెలుస్థా ,  నువు` త్తపiకు�డా
చ్చ�డాల్లి ఆ సినిమా  అనాRడు’ .

‘అవునురా బిట�
 !  మన� స్థాధి�చాల్లను-
కునRద్రి స్థాధి�చేవంరంకు వందల్ల  కూడదు ఒక’

పాఠం�ల్యా చెపాiరు తాత్తయ>. 

త్తను  అనుకునRద్రి  గురొ�చిGన   ద్యావీదు
గుపెiళ్ళు�  బిగుసుకునాRయి .  తాత్తయ>కు
వాడ్డి ఆలోచ్చనలు అరంn� అయినె) .   ఆయన
నవి`, వాణిq దగం®రంగాం కూరోGబెట్టు
 కునాRరు. 

ఇ�త్తలో రంమ> ,  చిటి
 ఇదZరం� కిs�దకి వైళ్ళి� ,
మళ్లీ� వంచాGరు. 

"ఏమె)�దరాm?!"  అ�ద్రి మణి .  "తాత్తమyకి
మెల్లకువం వంచిG, మనక్టోసూ� వైతుకు;�టోం�-
దేమో అని, చ్చ�సి వంచాG� అమyమాy!’ చె-
పాiరు వాళ్ళు�. 

సున�ద ఆశGరం> పోయి�ద్రి. "పలై�లో�  పిల్ల�-
ల్లకి ఇ�త్త చినR వంయసు ను�చే తోటి మనిషి
గురి�చి ఎ�త్త శsధk!" అనుకు�ద్రి. 

బిట్టు
  అమyమy ఒడ్డిలో త్తల్ల  పెట్టు
 కుని
పడుకునాRడు.  వాడు ఏదో చేతులు ,  వేళ్ళు�
మడ్డిచి లైక;లు వేయట� చ్చ�సి తాత్తయ>
అడ్డిగాంరు-   ‘ఏమిం లైక;లు వేసు� నాRవురా ,

బిట�
?!’ అని. 
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‘నేను మళ్లీ� పోరం�కి వంచేG�దుకు ఇ�కా ఎనిR
రోజులు ఉ�దో లైక;వేసు� నాRను తాత్తయా> ’

అనాRడు వాడు. 

వాడ్డి మనసు అరంnమె), అమyమy, తాత్తయ>ల్ల
మనసులు త్తడ్డి అయా>యి .  సున�దకి
కూడా ఒక; క్ష్యంణ� బాధ అనిపి�చి�ద్రి . "కానీ
త్తపiదు,  మనసును గంటి
 చేసుక్టోవాల్లి "

అనుకునRద్రి.  వాడ్డి దpషి
ని మరంల్లి�చే�దుకు
అడ్డిగ్ని�ద్రి-  ‘బిట�
,  నీకు అమyమy ఊళ్లో�
బాగాం నచిGన  విషయాలు ,  అసూలు నచ్చGని
విషయాలు చెపుi  అ�ద్రి’ .  బిట్టు
  టకు;న
లేచి కూరుGనాRడు--

‘నీకు తెలుస్థా ,  ఈ ఊళ్లో� పిల్ల�ల్లక్టోసూ� ఒక;
లై)బ*రీ కూడా లేదమాy !  మన ద్రిల్లీ�లో ల్యాగాం
పిల్ల�ల్ల క్టోసూ� లై)బ*రీలు అసూలు లేనే లేవు. ఇ�క
పిల్ల�లు చ్చదువుక్టోవాల్ల�టే ఎల్యా? తాత్తయ>తో
కల్లిసి నేను ఈ  ఊళ్లో� లై)బ*రీకి వైళ్లా� ను -

అక;డ నేను చ్చదువుకునే పుసూ�కాలు  ఏమీ
లేవు.  పెదZవాళ్ళ�కి కూడా కొ�చె� పుసూ�కాలే
ఉనాRయి  అనాRడు’ -  "'కొనిR'  పుసూ�కాలే

ఉనాRయి"  సూరిచేస్థారు తాత్తయ> .  "అవును
'కొనిR'  పుసూ�కాలే ఉనాRయి "  ద్రిదుZ కునాRడు
బిట్టు
 .

తాత్తయ> మనవండ్డి నోటిను�చి కొçత్త� విష -
య� వి�ట్టునాRరు .  ద్యాని పాmముంఖ>త్త
గంమని�చో ఏమో ,  కొ�చె� నిశÕబZ�
అయా>రు.

రాహుల్,  ద్యావీదు,  చిటి
,  రంమ>  మట్టుకు
వై�టనే అడ్డిగాంరు : "ఏమింటి?!  ద్రిల్లీ�లో పిల్ల�ల్ల
క్టోసూ� పsతే>క� లై)బ*రీలు ఉనాRయా ?!’  అని.

వాళ్ళు� అడగంట�లోనే బయటపడ్డి�ద్రి ,  ఆ
ఊహ వాళ్ళ�కి ఎ�త్త ఆశGరా>నిRచిG�దో.  

‘బోలైడు ఉనాRయి!  పోయిన స్థారి నా పు-
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టి
నరోజుకి అమy ఏ� చేసి�దో తెలుస్థా? మా
యి�టికి  దగం®రో�  ఉనR  పిల్ల�ల్ల  లై)బ*రీలో
నాక్టోసూ� మె�బరి÷ప్ తీసుకుని, ఆ లై)బ*రీ కార్g
ఇచిG�ద్రి!  ఇ�క అపiటిను�డ్డి నేను ద్యానితో
బోలైడు పుసూ�కాలు ఇ�టికి తెచుGకుని
చ్చదువుకు�ట్టునాRను.   పుసూ�కాలు చ్చద్రివి ,

వైనకి; ఇచేGసే�, మళ్లీ� వేర్దే పుసూ�కాలు తెచుG-
క్టోవంచుG!’  అనాRడు  బిట్టు
 ,  ద్యానిR గురు�
చేసుకు�ట� సూ�తోష�గాం .

పిల్ల�ల్ల�తా అసూ�య పడుతునRట్టు�  చ్చ�స్థా-
రు వాడ్డివై)పు.

‘ద్రిల్లీ�లో కాటర్ పిల్ల�ర్ ,  ట్టాయ్ ట్రెçజర్,  ట్రెçజర్
హ�ట్ అనే లై)బ*రీలునాRయి .  ఇ�కా 'చిల్లg «న్�
బుక్ టçస్
' వాళ్ళ� ఆఫీసు ఉ�ద్రి కద్యా, అక;డై)తే
పిల్ల�ల్ల  'రీడ్డి�గ్ రం�మ్ '  ఉ�ద్రి.  అ�దులో
కూరొGని ఏ  పుసూ�కమె)నా చ్చదువుక్టోవంచుG !'

ఊరిసూ�� చెపాiడు బిట్టు
 . 

"ఏ  పుసూ�కమె)నా చ్చదవంచాG ?!"  ఆశGరం>పో-
యారు పిల్ల�లు.

"పుసూ�కాలే కాదు -  మ�చి మ�చి బొమyలు
కూడా అదెZకు ఇస్థా� రు తెలుస్థా ,  లై)బ*రీలో�?!"

అని బిట్టు
  అ�టే పిల్ల�ల్ల�తా ఆశGరం>�తో
నోళ్ళు�  తెరిచారు .   అట్టా� �టి  లై)బ*రీల్లిR
త్తల్లచుకొని,  వాటిలో తాముం సూ`య�గాం
కూరొGని చ్చదువుతునRట్టు� ,  ఆడుతునRట్టు�
ఊహి�చుకునాRరు.   ఆ  ఊహ  ఎ�త్త
అదుÓత్త�గాం అనిపి�చి�దో వాళ్ళ� నిశÕబZమే
తెల్లియజేసి�ద్రి. 

‘తాత్తగాంరం�, మన ఊళ్లో� కూడా పిల్ల�ల్ల క్టోసూ�
ఒక  లై)బ*రీ పెట్టు
 కు�ద్యామ�డీ !’  అనాRడు
ద్యావీదు ఒక క్ష్యంణ� ఆగ్ని. 

బిట్టు
 ,  ద్యావీదుల్ల  మాటల్ల  వంల్ల� తాత్తయ>
మనసులో కొçత్త� ఆలోచ్చన  మొదలై)�ద్రి :

'ఇనాRళ్ళ�� త్తనకు ఇద్రి తోచ్చలేదు .  పిల్ల�ల్ల
అవంసూరాల్లని వాళ్లే� తెలుసుకుని చెబుతునాRరు
చ్చ�డు!' అని. 

'పోరం�కికి దగం®రంలోనే విజయవాడలో సూరో`‘ -
త్త�మ లై)బ*రీ  ఉ�ద్రి’ . ముంఫ్లై)þ ఏళ్ళు�గాం ఏ ఒక;
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రోజూ సెల్లవు తీసుక్టోకు�డా పsజల్ల�దరి క్టో -
సూమ� తెరిచి ఉ�టోం�ద్రి అద్రి . పిల్ల�ల్లక్టోసూమని
అ�దులో ఒక బుక్ క�బ్ ని కూడా తెరిచారు
కొçత్త�గాం.  కానీ త్తను పిల్ల�ల్లిR అక;డ్డికి తీసుకె -
ళ్ళ�నే లేదు..! ర్దేపు వీలై)తే పిల్ల�ల్లిR అక;డ్డికి తీ-
సుకెళ్లా�ల్లి త్తపiకు�డా" అనుకునాRరాయన. 

'ద్యావీదు, చిటి
ల్లనె)తే ఇకపె)న కనీసూ� నెల్లకు
ఒక;స్థారంనాR అక;డ్డికి తీసుకెళ్లా� ను .  వీలై)-
న�త్త  త్త`రంలో ఇక;డ  కూడా పిల్ల�ల్ల  లై)బ*రీ
ఒకటి ఏరాiట్టు చేయిస్థా� ను !"  అని నిరంq -
యి�చుకునాRరు. 

"బిట�
!  నువు` ఈస్థారి వంచేGసూరికి ఇక;డ
ఒక  పిల్ల�ల్ల  లై)బ*రీ ఉ�ట్టు�ద్రి .  నేను మాట

ఇసు� నాRను!" అనాRరు ధpడ�గాం. 

"నానRగాంరం�, ద్యానికి కావంల్లసిన ఏరాiట్టు�  చే-
యమని మీరు ప�చాయితీ వాళ్ళ�ని అడ -
గం�డ్డి.  వారికి స్థాధ>� కాకపోతే ,  మన ఇ�-
టోం�నే ఒక రె�డు గందులో� లై)బ*రీని ఏరాiట్టు
చేద్యాZ �.  పుసూ�కాలు,  రా>కులు నేను తెపిiస్థా� -
ను. బిట్టు
  చెపిi�ద్రి నిజమే. పిల్ల�లు చ్చదువు-
కునే�దుకు సూదుపాయ� లేకపోతే ఎల్యా ?

అనీR మా రాజధాని వాళ్ళ� క్టోసూమేనా?!" అ�ద్రి
సున�ద. 

రంమ> వంచిG గాంరం�గాం సున�ద ఒళ్లో� కూ -
రుG�ద్రి.  చిటి
,  రంమ> ఇదZరిదీ ఒకే వంయసు ..

అయినా చిటి
 ఆ పసిత్తనానిR ద్యాటి , ఒక పె-
దZరిక�తో హు�ద్యాగాం పsవంరి��చ్చట� త్తల్లచు -
కొని ముంచ్చGటేసి�ద్రి సున�దకి. 

అయినా  "చిటి
 త్తన  బాల్యా>నిR పూరి�గాం
అనుభ వి�చ్చగంలుగుతో�ద్యా?!" అని విచారం-
పడ్డి�ద్రి.  అ�త్తలో ఏదో ఆలోచ్చన వంచిGనట్టు
 ,

చిటి
ని దగం®రంకు పిల్లిచి "చిటీ
,  నువు` కూడా
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మాతో ద్రిల్లీ� వంచిG చ్చదువుక్టోరాద�, మే� తీ-
సుకెళ్లా� �?!"  అని అడ్డిగ్ని�ద్రి .   ఒక; క్ష్యంణ�
ఆలోచి�చి�ద్రి చిటి
. 

‘మరి  అమyమy,  తాత్తయ>ల్లకి  ఎవంరు తో-
డు�ట్టారు? అమyమyకి చినR చినR పనుల్లలో
నేను స్థాయ� చేస్థా� ను కద్యా ,  నేను ద్రిల్లీ� వంసే�
ఎల్యా?!’ అ�ద్రి. 

సున�ద గు�డై బరువైకి;�ద్రి .  'ఇ�త్త చినR
పిల్ల�ల్లకి ఇవంనీR ఎట్టా�  తెలుస్థా� యి? ఇ�త్త బా-
ధ>త్తగాం ఎల్యా ఆలోచి�చ్చగంల్లరు ?'  అని
ఆశGరం>పోయి�ద్రి.

"సూర్దే,  అయితే ముం�దు కొనేRళ్ళు� నువు`
బాగాం చ్చదువుక్టో .  ఆ త్తరా`త్త ద్రిల్లీ� వందుZ వు-
గాంని.  అపుiడు అమyమy ,  తాత్తయ>ల్లని
కూడా తీసుకొదుZ వు- సూర్దేనా?!’ అ�ద్రి. 

ఆకాశ�లో చ్చ�దుs డు పిల్ల�ల్ల కబురు�  వినే� -
దుకా అనRట్టు
  భ�మింకి ఇ�కా దగం®రంగాం జరి-
గాండు.  ద్యా�తో ఇపుiడు మరి�త్త  పెదZగాం
కనిపిసు� నాRడు. బిట్టు
  పsక;నే ముండుచుకుని
పడుకునR రెయినోÛ గాండు చ్చట్టుకు;న లేచి
చినRగాం భౌ  అనాRడు‘ ’ .  అమyమy నవి`
అద్రిగోనరాm‘ !  వాడ్డిని ఎవంరం� పటి
�చుక్టోట�

లేదని,  రెయినోÛ గాండు కూడా మాట్టా� డు -
తునాRడు!’ అ�ద్రి. అ�దరం� నవా`రు. 

బిట్టు
  చ్చట్టుకు;న లేచి డాబా మెట� వై)పుకు
పరుగు పెట్టా
 డు -  ‘రెయినోÛ గాండ్డి అరుపుకి
తాత్తమy  లేచి�దేమో చ్చ�సొంస్థా� !’ అ�ట�.

(అయిపోయి�ద్రి)

టీచ్చర్ :  పిల్ల�ల్ల�! నేను అడ్డిగ్నిన పsశRల్లకు వై�టనే ఠంపీమని సూమాధాన � ఇవా`ల్లి. చెపi�డ్డి-  మన దేశ� పేర్దే�టి?

పిల్ల�లు: ఠంపీ!
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ఆశల్ల చెట్టు

రంచ్చన : రె�డవం త్తరంగంతి పిల్ల�లు,  రాధా సూ�;ల్ ఆఫ్ ల్లరిR�గ్ , అన�త్తపురం�.

పవంన్, గంణేష్ ఇదZరం� ఒక రోజున వాళ్ళ� ఊరి
పsక;నే ఉనR అడవిలోకి వైళ్ళి� , ద్యారి త్తపాiరు.

అడవిలో అ�తా తిరిగ్ని అల్లసిపోయారు. .

అ�త్తలో  వాళ్ళ�కు ఎదురుగు�డా ఒక  పెదZ
చెట్టు
  కనబడ్డి�ద్రి .  ద్యాని కా�డమే కాదు ,

పూలు,  కాయలు అనీR బ�గాంరం� రం�గులో

మెరుసు� నాRయి.

"ఈ కాయలు క్టోసుకు�ద్యా�.  ఆకల్లి వేసు� -
నRద్రి" అనాRడు గంణేష్. 

"ఇవి తినే�దుకు పనికి రావేమో .  ఇక;డ
ఒక;  పిట
  కూడా లేదు చ్చ�స్థావా ?"

అనాRడు పవంన్ ,   త్తన� చుట�
  కల్లయ

  రె�డు పేజీల్ల కథ
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చ్చ�సూ��.

"కొనిR  క్టోసుకెళ్లాZ �లే ;  మా తాత్తకు తెల్లీని
చెట్టు
  లేదు .   కనీసూ�  ఇద్రి  ఏ�  చెటోం

అయినా తెలుసు� �ద్రి "  అ�ట�నే గంబగంబా
చెట్టు
  ఎకి;న గంణేష్, చ్చకచ్చకా కొనిR కాయలు
క్టోసి,  పవంన్ దగం®రికి విసిరాడు. 

పవంన్  వాటిలో�చి ఒక  కాయను  తీసుకొని
కొరికి  చ్చ�స్థాడు ..  కాయ చేదుగాం ఉ�ద్రి .

చాల్యా గంబుÛ వాసూన కూడా!

గంణేష్ కూడా ద్రిగ్నివంచిG ,  ఆ  కాయని నాకి
చ్చ�స్థాడు.  "ఛీ!  అ�దుకనే వీటిని పిట
లు
కూడా తినటే�దు "  అ�ట� తాముం ఏరిన
కాయల్లనీR పడేస్థారు ఇదZరం�.

"ఒక; కాయని మాత్తs� తీసుకెళ్లాZ � .  తాత్తని
అడ్డిగ్నితే ఇద్రి ఏ� కాయ్యో చెబుతాడు "  అని
అని ఒక; కాయని మట్టుకు  జేబులో వేసు-
కునాRడు గంణేష్.

ఇదZరం� ద్యారులు ,  ద్రికు;లు చ్చ�సుకు�ట�

అడవిలో�చి బయట పడ్డి ,  అతి కష
� మీద
ఊరు చేరుకునాRరు.

గంణేష్ వాళ్ళ� తాత్త మామ�లుగాం అయితే
ఎపుiడూ 'శకి�లేదు'  అని ముండుచుకొని
పడుకొని ఉ�డేవాడు .  అత్తను ఇపుiడు ఆ
కాయని చ్చ�డగాంనే లేచి గం�తులు వేయట�
మొదలు పెట్టా
 డు! 

"ఇవి ఎనిR తి�టే అనేRళ్ళు� ఎకు;వం బ*తుకు-
తారంట!  ఈ బ�గాంరు చెట్టు
  మీకు ఎక;డ
కనిపి�చి�ద్రి? ననుR అక;డ్డికి తీసుకపో�డ్డి!"
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అ�ట�.

పిల్ల�లు బిక; మొహాలు వేస్థారు . ద్యారి త్తపi-
ట� వంల్ల� అక;డ్డికి వైళ్ళ�గంల్లిగాంరు గాంనీ ,  మళ్లీ�
అక;డ్డికి వైళ్లే� ద్యారి తెల్లీదు వాళ్ళ�కు !!

"అయినా  ఇద్రి  ఒటి
  పనికి  మాల్లిన  చెట్టు

తాతా!  వీటి కాయలు ఎ�త్త  చేదు ,  ఎ�త్త

గంబుÛ!   భరి�చ్చలే�!  బ�గాంరం� అయితే -

నేమిం,  వై�డ్డి అయితేనేమిం?  ఇద్రి ఒటి
 ఆశల్ల
చెట్టు
 ! అ�తే"  అనాRరు పిల్ల�ల్లిదZరం�.

అయినా వాటి మీద ఆశ తోటి అడవి అ�తా
గాంల్లి�చాడు  తాత్త .   ఎ�త్త   వైతికినా ఆ
బ�గాంరు చెట్టు
  కనిపి�చ్చనే లేదు !

వం�దనాలు వం�దనాలు అభివం�దన చ్చ�దనాల్లివీ-  

మా అభివం�దన చ్చ�దనాల్లివీ!

నాకు జనyనిచిGన మా అమyకు-

నడక నేరిiన మా నానRకు-

సే`ద� ఓడ్డిG పని చేసే మా అమాyనానRల్లకు  
అభివం�దన చ్చ�దనాల్లివి- నా అభిన�దన చ్చ�దనాల్లివి!

ఎక;డా త్తల్లద్రి�చ్చని నానRకు- మ�చి చెపేi మా అమyకు-

ఆట పాటలు నేరిi�చే  మా అమాyనానRల్లకిదZరికీ 
అభిన�దన చ్చ�దనాల్లివి! చ్చల్ల� చ్చల్ల�ని చ్చ�దనాల్లివి!

చ్చదువు చెపెi మా అమyకు- త్తపుiలు ద్రిదేZ మా నానRకు 
వేల్ల వేల్ల వం�దనాల్లివి-  వేల్ల క్టోటి వం�దనాల్లివి!

మా మ�చి టీచ్చర్!

నాకు చ్చదువు చెపేiద్రి టీచ్చర్ 
మ�చి చేయమని చెపేiద్రి టీచ్చర్ 
ఆటపాటలు  నేరిi�చేద్రి టీచ్చర్ 
నా త్తపుiలు సూరిద్రిదేZద్రి టీచ్చర్ 
ఆపద ఒసే� అడుg క్టోమనేద్రి మా టీచ్చర్ 
ఇవంనీR మాకు ఇచిG తాను ఏమిం
ఆశి�చ్చని మా గురువు ల్ల�దరికీ ఇవే నా
నమస్థా;రం సుమా�జలులు.

రంచ్చన: మౌనిక,6వం త్తరంగంతి, మహాతాy జ్యో>తిబా ఫులే తెల్ల�గాంణ గురుకుల్ల పాఠంశాల్ల, కీసూరం, తెల్ల�గాంణ.
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దురాశ దు:ఖానికి చేట్టు
"అ�దుకే  దురాశ పనికిరాదు" అ�టోం�ద్రి కల్యా>ణి ఈ కథ రాసి ప�పుత్త�. నిజమే కద్యా? 

రంచ్చన: కల్యా>ణి, పదవంత్తరంగంతి, జహీరాబాద్ , తెల్ల�గాంణ.

శశా�క మహారాజుకు అడవుల్లనాR, అడవులో�
తిరిగే జ�తువుల్లనాR చాల్యా ఇష
� .  'అడవి
జ�తువుల్లకు సూహజ�గాం అహారం� దొరికితే ,

అవి ఇక  జనాలు�డే చోట�కు రావు '  అని
ఆయన విశ`సి�చేవాడు. 

కూs రంమpగాంల్ల క్టోసూ� ఆయన అడవులో� చినR
చినR కు�టలు త్తsవి`�చ్చట�, గంట్టు�  వేయి�-

చ్చట� వం�టి చ్చరం>లు చాల్యానే చేపట్టా
 డు. త్తన
రాజ>�లో అ�త్తట్టా వేటను నిషేధి�చాడు
కూడా. 

ఆయన   రాజ>�లో   మహే�దుs డు అనే
వేటగాండు ఉ�డేవాడు .  రాజుగాంరు వేటను
నిషేధి�చినా,  వేటగాంళ్ళ�కు పునరావాసూ�
కల్లిi�చినా,  మహే�దుs డు మట్టుకు కరుడు

durasa1.jpg

జి�కపె) బాణ� వేసు� నR వేటగాండు, దేవంత్త, పాత్తs, రాజు, జై)లో� వేటగాండు
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గంటి
న   త్తన   అల్లవాట్టును  మానుక్టోలేక
పోయాడు.   ఎపుiడు  తోసే� అపుiడల్యా�
అడవికి వైళ్ళి�,  దొరికిననిR జ�తువుల్లిR వేట్టాడ్డి
వాటిని రంహసూ>�గాం అముంyకొనేవాడు .  అట్టా�
కొద్రిZ కాల్ల�లోనే చాల్యా ధనానిR కూడబెట్టా
 డు
కూడా.   అయినా అత్తనికి డబుÛ మీద
యావం పోలేదు.

ఒకస్థారి  అట్టా�   వేటక్టోసూ�  అడవికి  వైళ్ళి�న
మహే�దుs డ్డికి గు�పులు గు�పులుగాం పో -
తునR జి�కల్ల  మ�దలు కనిపి�చాయి .

అత్తను  వాటి వై�ట  పడ్డి పరుగెడుత్త�నే
విలై�తి� బాణ� వంద్రిల్యాడు .   అద్రి సూ�టిగాం
పోయి ఒక  జి�కకు త్తగ్నిల్లి�ద్రి .  అయితే

ఆశGరం>�గాం, ఆ జి�క కాస్థా�  ఒక వంన దేవంత్తగాం
మారి�ద్రి:  "ఓయీ మహే�ద్యాm !  జీవుల్లను
హి�సి�చాల్లనే నీ కూs రంమె)న  ఆలోచ్చనను
మాను.  మన  రాజ>�లో వేట  నిషేధి�ప -

బడ్డి�దని నీకు తెల్లియద్యా?" అనRద్రి. 

మహే�దుs డు  ఆశGరం>పోత్త�నే  "త్తల్లీ�!  వే-
ట్టాడటకపోతే నా పొట
 ఎట్టా�  ని�డుతు�ద్రి ,

చెపుi?!  ఆకల్లి తీరుGకునే�దుకు గాంను ఏ
పని చేసినా త్తపుi లేదు కద్యా!" అనాRడు.

"ద్యానిదేముంనRద్రి?!  నీ దగం®రం చాల్యానే డబుÛ
ఉనRద్రి కద్యా,  ఆ డబుÛతో హాయిగాం జీవి�-
చ్చవంచుG!" అనRద్రి వంనదేవంత్త.

"తి�ట� కూరుG�టే కొ�డలై)నా కరిగ్ని పో -
తాయట కద త్తల్లీ�?!" అనాRడు మహే�దుs డు
తెల్లివిగాం.

వంన  దేవంత్త  కొ�చె� ఆలోచి�చి ,  చిరునవు`
నవి`, "సూర్దేలే! మ�చి మనిషిగాం మార్దే�దుకు
నీకు కూడా అవంకాశ� రావాల్లిగాం ?  అల్యాగే
కానివు`.  ఇపుiడు నీక్టో పాత్తsను ఇస్థా� ను .  ఆ
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పాత్తs పsతిరోజూ ఒక  తుల్ల� బ�గాంరం�
ఇసు� �ద్రి. నీ ఖరుGల్లకు అద్రి చాల్యా ఎకు;వే. 

అట్టా�   నీ  అవంసూరాల్లకు  పోగాం  మింగ్నిల్లిన
సొంముంyను ద్యాన  ధరాyల్లకు వినియ్యోగ్ని�చు .

నీకు మ�చి  కీరి� పsతిష
లు ల్లభిస్థా� యి .  ఇక
జ�తుహి�సూను మానెయి> "  అ�ట� ఒక
పాత్తsని అత్తని చేత్త పెటి
 అదpశ>� అయిపో-
యి�ద్రి. 

మహే�దుs డ్డికి చాల్యా సూ�తోష� వేసి�ద్రి .

అయితే మరుక్ష్యంణ� "ఒక; తుల్లమేనా?" అని
విచారం� కూడా వేసి�ద్రి -  "ఇట్టా� �టి పాత్తsలు
మరినిR కావాల్లి !  ఒక; తుల్ల� అ�టే చాల్యా
త్తకు;వం!" 

దురాశాపరుడై)న  మహే�దుs డు త్తన  వేటని
కొనస్థాగ్ని�చాడు. మరొక జి�క మీద్రికి బాణ�
వంద్రిల్యాడు.  "ఇట్టా� �టి పాత్తsలు మరో పద్రి
ఇమy�ట్టాను, వంనదేవంత్తని!" అనుకునాRడు. 

అత్తను విడ్డిచిన  బాణ� జి�కకు త్తగ్నిల్లి�ద్రి .

అద్రి  పాmణ�  విడ్డిచి�ద్రి ;  కానీ వంనదేవంత్త
మాత్తs� తిరిగ్ని రాలేదు .  అ�త్తలోనే అట్టుగాం
వంచిGన   సె)నికులు  మహే�దుs డ్డిని  పటి

బ�ధి�చారు. పాత్తsతో సూహా వాడ్డిని రాజుగాంరి
ముం�దు పsవేశపెట్టా
 రు .  రాజుగాంరు పాత్తsను
ఖజానాకు ప�పారు;  వంన> పాmణిని వేట్టాడ్డిన
మహే�దుs డ్డికి యావంజీ �వం  కారాగాంరం  శిక్ష్యం
పడ్డి�ద్రి!

  ఈరోజు మన� ఏ� చేస్థా� � అనR ద్యాని మీదనే మన భవిష>తు�  ఆధారంపడుతు�ద్రి.
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వం�కాయలు-వా>పారం రంహసూ>�
రంచ్చన: కె.నిఖిల్ల, 9 వంత్తరంగంతి, ZPHS సూ�జీవంపురం�, గాంరం�ద్రినెR మ�డల్ల�, అన�త్తపురం� జిల్యా� .

వంరంద్యాపురం� గోవి�దమyద్రి  పాల్ల వా>పారం� .

రె)తుల్లను�డ్డి పాలు సేకరి�చ్చట� ,  కొద్రిZపాటి
ల్యాభ�తో ఇళ్ళ� వారికి పోయట� ఆమె వంpతి� .
త్తన పని పట� నిబదkత్త ఉ�డట� వంల్ల� , ఊళ్లో�
అ�దరం� ఆమెను అభిమాని�చేవాళ్ళు�. 

గోవి�దమy ఇ�టికి ఎదురుగాం రం�గంమy ,

కూరంగాంయల్ల వా>పారం� చేసేద్రి. "నువు` రె)తు
దగం®రం కొనే ర్దేట్టుకే నాకు పొయా>ల్లి .  మన�

మన� వా>పారుల్ల�,  ఎదురు బొదురు ఇళ్ళ�
వాళ్ళ��.   మన  మధ>  ల్యాభాల్ల లైక;లు
ఉ�డకూడదు"  అ�ట� త్తను తీసుకెళ్లే�
పాల్లకు త్తకు;వం డబుÛలు ఇచేGద్రి .  రం�గంమy
పిసినారిత్తన� తెల్లిసిన  గోవి�దమy కూడా ,

'సూర్దే� కానియ>మ'ని ఊరుకునేద్రి.

గోవి�దమyకు గుతి� వం�కాయకూరం  అ�టే
చాల్యా ఇష
� .   త్తన  ఇ�టి పsక;న  ఉ�డే
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కా�త్తమy కూరంగాంయలు ప�డ్డిసు� �ద్రి.

ఓస్థారి గోవి�దమy కా�త్తమy ఇ�టికి వైళ్ళి�
"అకా; వం�కాయలు వునాRయా ?!"  అని
గంటి
గాం రె�డు, మ�డు స్థారు�  కేకలు వేసి�ద్రి.

కా�త్తమy "వంసు� నాRనమాy" అ�ట� బయ-
టకు వంచిG ,  గోవి�దమyను చ్చ�సి "నువా`!
రా! లోపల్లికి రా!" అని ఆహా`ని�చి�ద్రి.

"ఏమీ లేదు కా�త్తమyకా; ,  నాకు ఒక కిలో
పాటి వం�కాయలు కావాల్లి -  ఉనాRయా?"

అడ్డిగ్ని�ద్రి గోవి�దమy. 

"అయ్యో> ఐదు కిలోల్ల వం�కాయలు ఉ�టే ,

ఇపుiడే రం�గంమyకు ఇచాGను .  కిలోకు ఇరంవై)

ఇస్థా� న�ద్రి. నీకు ఎనిR కావాలో అనిR తీసుక్టో ,

ఆమె దగం®రం-  నేను చెపాiనని చెపుi !"  అనRద్రి
కా�త్తమy.

"సూర్దేలే అకా;! ద్యానిదేముంనRద్రి, నీ దగం®రం తీ-
సుకునాR,  రం�గంమyక; దగం®రం  తీసుకునాR
ఒకటేగంద్యా! వైళ్ళొ�స్థా� ను" అ�ట� గోవి�దమy
రం�గంమy ఇ�టికి పోయి�ద్రి.

"రం�గంమyకా;!  వం�కాయలునాRయటగాం,  నీ
దగం®రం?!"  అనR గోవి�దమyతో ,  రం�గంమy
"ఉనాRయి.  కిలో కేవంల్ల� యాభై) .  నీకు ఎనిR
కావాల్లి?" అని అడ్డిగ్ని�ద్రి. 

"అమy బాబోయ్ ,  యాభై)  రం�పాయలే !

కా�త్తమy ఇరంవై) రం�పాయల్లకే ఇస్థా� వంనRద్రి ?"

అ�ద్రి గోవి�దమy.

"వాళ్ళు�  ప�డ్డి�చినవి  కాబటి
 ,   ఏదో ఒక
ర్దేట్టుకు అముంyకు�ట్టారు .  మనకు ఆ ర్దేట్టు
గ్నిడుతు�ద్యా!" అ�ద్రి గండుసు రం�గంమy.

"ఏమయితేనేమింలే అకా; ,  అవీ వం�కాయలే-
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ఇవీ వం�కాయలే !  ఇరంవై) రం�పాయల్లకు
ఇస్థా� వా?" అని అడ్డిగ్ని�ద్రి గోవి�దమy.

"మే�  పటR�  ను�చి తెస్థా� మమాy, మ�చి
వం�కాయలు!  వాటిని తెచేG�దుకే చాల్యా
ఖరుGవుతు�ద్రి.   ఇరంవై)కి ఏమాత్తs� గ్నిట
దు "

అని రం�గంమy అ�ద్రి.

"నువు` తెచిG�ద్రి కా�త్తమy దగం®ర్దేగాం ,  పోనీ

వీటిని ముంపె)þ రం�పాయల్లకు ఇచెGయి> !

అయినా  నీకు  పద్రి  ల్యాభమే !"   అ�ద్రి
గోవి�దమy.

"కుదరందు.  యాభై)కి త్తకు;వం లేదు"  అనే-
సి�ద్రి రం�గంమy.

అ�తే! ఇక మరుసూటి రోజును�డీ గోవి�ద-
మy పాల్లతో బాట్టు కూరంగాంయలు కూడా
అమyట� మొదలు పెటి
�ద్రి. 

కూరంగాంయలు ప�డ్డి�చే రె)తుల్లకు ఆమె
దగం®రం  ఎకు;వం  ధరం  దొరికి�ద్రి;  కొనేవాళ్ళ�కు
త్తకు;వం ధరంకు దొరికినె), కూరంగాంయలు! 

అతా>శకు పోయిన రం�గంమyకు మాత్తs� పాల్ల
ర్దేట్టు కూడా ఎకు;వంయి�ద్రి!

 సెల్ ఫోన్ తెల్లివి!

టీచ్చర్:  ఒర్దే రంవీ! భ�మిం లోపల్ల కరిగ్ని ఉ�డే రాళ్ళ� ద*వానిR ఏమ�ట్టారు?!

రంవి:  ల్యావా అ�ట్టారు సూర్!

మరి వై�కటేశ�,  భ�మిం పె)న ఎతు� గాం పెరిగ్ని ఉ�డే నిరాyణ్యాల్లిR ఏమ�ట్టారు?

వై�కటేశు:  'ఓపో' అనో, 'వివో' అనో అ�ట్టారంనుకు�ట్టా సూర్!
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పుచ్చGకాయ కథ
రంచ్చన: స్థాముంల్ల శశిధర్  రెడ్డిg, 9 వం త్తరంగంతి, తేజ విద్యా>ల్లయ, క్టోద్యాడ.

మారుi చేరుiలు: కొత్త�పల్లి�

నారాయణ  రెడ్డిg-  నాగంల్లక్ష్మి ద�పతుల్లకు
ఇదZరు కొడుకులు ,  ఒక  కూతురు-   శశి,

కిరంణ్,  వై)షqవి.

అద్రి  మ�చి  వేసూవి కాల్ల� .   పిల్ల�ల్ల�దరికీ
సెల్లవంలు. నారాయణ రెడ్డిg ఆ రోజు ఉదయ�
బజారును�డ్డి ఒక పుచ్చG కాయని తెచాGడు .

పిల్ల�ల్ల�తా అద్రి చ్చ�సి చాల్యా సూ�బరంపడాg రు.

నారాయణరెడ్డిg ద్యానిR ఐదు భాగాంలు చేస్థా -

డు.  మొత్త��గాం ఫ్రిsడ్జ్� లో పెడుత్త� "అ�దరం�
త్తల్యా ఒక  ముంకా; తి�ద్యా� ,  సూర్దేనా?!

మధా>హR�   అనR�   తినR    త్తరువాతే
తినాల్లి!" అనాRడు.  పిల్ల�ల్ల�తా 'సూర్దే' అనాR-
రు. 

కానీ కిరంణ్ మట్టుకు ఆగంలేకపోయాడు .

వాడ్డి మనసూ�తా "తి�ద్యా� తి�ద్యా� "  అని
తొం�దరంపెటి
�ద్రి.  అ�దరం� 'మధా>హR�'

అని ఊరుకునాRరు కద్యా ,  కిరంణ్ మాత్తs�

 రె�డు పేజీల్ల కథ
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ఎవంరికీ తెల్లవంకు�డా ఫ్రిsజ్ లో�చి ఒక ముంక;
తీసుకొని తినేస్థాడు. 

మధా>హR� అ�దరం� కల్లిసి భోజన� చేస్థాక,

నారాయణ  రెడ్డిg "ఇపుiడ్డి�క  పుచ్చGకాయ
పోmగాంmముం"  అ�ట� వైళ్ళి� ఫ్రిsజ్ త్తలుపు తెరంచి
చ్చ�స్థాడు. అ�దులో ఒక ముంక; లేదు! 

నారాయణ రెడ్డిg ద్యానేR తెచిG ముం�దు పె -
డుత్త� "మీ నలుగురిలో ఎవంరు, వాళ్ళ� వాట్టా
పుచ్చGకాయ తినేసి�ద్రి?" అని అడ్డిగాండు. 

"నేను తినేస్థా"  అని చెబుద్యామనుకునాRడు
కిరంణ్.  కానీ 'ఎ�దుకు తినాRవు?'  అని క్టో-
పiడతార్దేమో?! -అని, నోరు మెదపలేదు. 

"సూర్దే, పర్దే�దులే, మనలో ఎవంరిక్టో చాల్యా ఆకల్లి
వేసి ఉ�ట్టు�ద్రి .   మింగ్నిల్లిన  ద్యానేR మన�
అ�దరం� ప�చుకు�ద్యా� "  అని నవి` ,  ఆ
మింగ్నిల్లిన నాలుగ్ని�టినే అ�దరికీ సూమాన�గాం
ప�చాడు నారాయణ రెడ్డిg.

"ఇద్రి త్తపుi !  అ�దరికీ  కొ�చె� కొ�చె�
త్తగ్ని®పోతు�ద్రి!" గొణిగాండు పెదోZడు.

"నేనేలే,   తినRద్రి!  బాగాం ఆకల్లివేసేసూరికి ,

ఆగంలేక తినేస్థాను.  ఇపుiడు ఇవంనీR మీకే !"

అనాRడు కిరంణ్, నోరు విపిi.

నారాయణ  రెడ్డిg వాడ్డి భుజ� త్తడుత్త�
"ఏమీ  పర్దే�దు.  ఈ స్థారి ఇ�కా పెదZ పుచ్చG -
కాయ తెచుGకు�ద్యా�. ఏదె)నా సూర్దే, అ�దరం�
కడుపుని�డా తినట� ముంఖ>� .  ఎపుiడు
తినాR,  ఉనRద్యానేR  సూమాన�గాం ప�చుకొని
తి�ద్యా�!" అనాRడు. 

ఆశGరం>�,  అట్టు త్తరా`త్త ఎపుiడూ ఇ�టోం�
ప�పకాల్ల సూమసూ> రాలేదు.
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నిరం�క్ష్యం>�
రంచ్చన: అ�జి, 8 వం త్తరంగంతి, కాs స్ వంర్g సూ�;ల్ , గు�ట�రు

ఒక ఊళ్లో� రాజు అనే పిల్ల�వాడు వు�డేవాడు.

అత్తనికి ఏ పని చేయాల్లనాR చాల్యా నిరం�క్ష్యం>� .

ఒక  రోజున  వాళ్ళ�  అమy  అత్తనికి  ఒక  పని
చెపిi�ద్రి:  వాళ్ళ� వీధి చివంరో�నే ,  చెక;పని చేసే
వండ*�గ్ని ఒకడు ఉ�ట్టాడు .  'అత్తనిR రంమyని
చెపుiరా,  కురీGలు -  మ�చాలు అనీR చినR
చినR రిపేరు�  ఉనాRయి' అని. 

"అబÛ!  అమాy!  ట్రె)� ఐపోతునRద్రి .  నేను

ఇ�కా త్తల్ల దువు`క్టోవాల్లి ;  బా>గు సూరుZ క్టో-
వాల్లి!" అనాRడు రాజు.

"ఇపుiడు  చెపiక;ర్దే�దులే ,  నువు` బడ్డికి
పోయేటపుiడు  ఎట్టా� గం�  వాళ్ళ� దుకాణ�
ముం�దును�డే వైళ్లా� వుగాం?  అపుiడు చెబితే
చాలు!" అనRద్రి అమy.

"సూర్దేలే!  అపుiడు చెబుతాను !"  అనాRడు

మ�డు పేజీల్ల కథ
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రాజు.

రాజు సూ�;లుకు బయలుదేరుతు�టే మళ్లీ�
గురు�  చేసి�ద్రి అమy -  "వండ*�గ్నిని పిల్లవాల్లి "

అని. 

"అబÛ!  ఎనిRస్థారు�  చెపా� వంమాy!  నేను పిలు-
స్థా� ననాRనుగాం?!" అనాRడు రాజు.

అనటమె)తే అనాRడుగాంని, వాడు ఆ సూ�గంతి
మర్దేGపోయాడు.  నేరుగాం  బడ్డికి  వైళ్ళి�పో-
యాడు. 

కనీసూ� స్థాయ�త్తs� బడ్డిను�డ్డి వంచేGటపుiడు
కూడా వాడ్డికి వండ*�గ్ని మాట గురు� కు రాలే-
దు.   తీరా  ఇ�టికి  వంచాGక వాళ్ళ� అమy

"నేను వండ*�గ్నిని పిలువంమని చెపాiను కద్యా ,

పిల్లిచావా?" అని అడ్డిగ్ని�ద్రి. 

"ర్దేపు చెబుతానులేమాy!" అనాRడు రాజు.

త్తరా`తి రోజు  ఉదయానేR  అమy  "ఇ�టోం�
వై)రి�గుతో ఏదో సూమసూ> ఉనRద్రి .  వండ*�గ్ని
దుకాణ� పsక;నే కరె�ట్టు పని చేసే అనR
ఉ�ట్టాడు. అత్తనిR కూడా పిలు!" అనRద్రి.  

"అబÛ!   ఎపుiడూ  ఏదో  ఒక పని చెబ��నే
ఉ�ట్టావు!  మళ్లీ�  పిలుస్థా� నే�మాy!"  అనాRడు
రాజు.  

త్తరువాత్త వాడు అద్రి కూడా పూరి�గాం  మరిG
పోయాడు.

ఇట్టా�   అమy  రోజూ  ఏవో  పనులు గురు�
చేయట�;  రోజూ  రాజు ఇల్యాగే  జవాబుల్లి-
వం`ట�-  పనులు మాత్తs� జరంగంనే లేదు.

అ�త్తలో రాజు పుటి
న రోజు వంచిG�ద్రి .  పsతి
స్థారి ల్యాగాంనే ఈస్థారి కూడా వాళ్ళ� ఫ్లైs�డ్జ్� ని
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బర్� డే పారీ
కి పిల్లవాల్లని ఉతా�హపడాg డు
రాజు.

"సూర్దేలే, రంమyను అ�దరినీ" అనRద్రి అమy.
"అల్యాగే  ఆ  చెక;పని చేసే అత్తనిR కూడా
పిలువు-  ఇ�టోం� కురీGలు మ�చాలు ఏవీ
అసూ�లు బాగాం లేవు" అనRద్రి. 

ఆ రోజు కూడా వండ*�గ్నిని పిల్లవంలేదు రాజు .

ఇ�క  స్థాయ�త్తs� అవుతు�దనగాం  అత్తని
మింతుs ల్ల�తా వంచాGరు.  వాళ్ళు� వంచిG మ�చ్చ�
మీద కూరోGగాంనే మ�చ్చ� విరిగ్నిపోయి�ద్రి .

కురీGలో�  కూరోGమ�టే  కురీGలు  విరిగ్ని -
పోయాయి.  అ�త్తలో స్థాయ�త్తsమె)�దని
కరె�ట్టు సి`చ్  వేయగాంనే టప్ మ�ట� లై)ట్టు�
అనీR ఆఫ్  అయిపోయాయి !  పారీ
 అ�తా
చీకటోం�నే నిల్లబడ్డి,  కా>�డ్డిళ్ళ� వైలుగులో జరం-
పాల్లి� వంచిG�ద్రి. 

మింతుs ల్ల�తా వాళ్ళ� వాళ్ళ� ఇళ్ళ�కు వైళ్ళి�పోయాక
కూడా  అమy  ఏమీ   అనలేదు .  అయినా
అపుiడు అరంnమె)�ద్రి రాజుకి -  'ఎపుiడు చేసే
పనిని  అపుiడే  చేయాల్లి'  అని!

తెల్లివై)న పిల్యా� డు!

టీచ్చరు: సెమింసూ
రు విధాన� వంల్ల� ల్యాభాలు ఏ�టోం చెపుi రామ�!

రాముం:  బలే ల్యాభాలునె)� మేడ�.  పరీక్ష్యంలు రె�డు స్థారు�  రాయచుG;  ఆ సూమయ�లో కా� సులు జరంగంవు...  

అ�తే కాదు  ఒకస్థారి చ్చద్రివినద్యానిR ఆరెRల్ల�కే మరిGపోవంచుG- ఏడాద్రి పాట్టు గురు� �చుకునే శsమ ఉ�డదు.
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పద్యా>ల్ల కథ
రంచ్చన: వినోద్  కుమార్ , 10 వం త్తరంగంతి, చిపiగ్నిరి, కరం�Rలు జిల్యా� .

నమసే�!  నా పేరు రాజేష్ .  నేను చిపiగ్నిరిలో
ఉనR  జిల్యా�   పరిషత్   ఉనRత్త పాఠంశాల్లలో
చ్చదువుతునాRను,   మా  అమy పొదుZ నేR
పొల్యానికి వైళ్ళు� �ద్రి ;  మా నానR ఆఫీసుకు
వైళ్లా� రు.  నేను బడ్డికి వైళ్ళి� చ్చదువుకు�ట్టాను .

మా కా� స్ లో  నేనేమీ  మొదటి  రా>�కర్ ను
కాదు;   కాకపోతే  బాగాంనే చ్చదువుతాను .

ఆటలు కూడా బాగాంనే ఆడుతాను .  మా

బడ్డిలో ఉనR ఉపాధా>యుల్ల�దరం� ననుR
బాగాం పోmత్త�హిస్థా� రు. 

కానీ  మా ఇలు�  చాల్యా చినRద్రి .  అ�దుకని
నేను  మా  ఊరికి  చివంరో�  ఉనR కొ�డనెకి;
అక;డ కూరొGని చ్చదువుకు�ట్టాను.  అక;డ
ఏవై)నా చెట� కిs�ద  గండ్డిgలో కూరోGట� ,  రంక
రంకాల్ల   జ�తువుల్లిR,   పక్షుల్లిR  చ్చ�సూ��
చ్చదువుక్టోవంట� బాగు�ట్టు�ద్రి.  మా బడ్డిలో
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కూడా చాల్యా రంకాల్ల  మొక;లు ఉనాRయి .

అ�దులో నాద్రి కూడా ఒక మొక; ఉ�ద్రి !

నేను ద్యానికి రోజు నీళ్ళు� పోస్థా� ను కూడా!. 

మా తెలుగు ప�డ్డితుల్లకు ఒక క్టోరిక ఉ� -
డేద్రి.  అద్రి  ఏ�ట�టే ,  'మా బడ్డిలో�చి
మ�డు వం�దల్ల మ�ద్రి విద్యా>రుn లు ఒకేస్థారి
వం�ద వేమన పద్యా>లు గాంన� చేసు� �టే వి -
నాల్లి' అని. 

మేమ�దరం� 'సూర్దే సూర్' అనాR� ఉతా�హ�గాం.

తెలుగు అయ>వారు ఒక  పెదZ పేజీ ని�డా
పద్యా>లు రాసి ,  ఫొటోం కాపీ చేసి ,  మాకు

అ�దరికీ త్తల్యా ఒకటీ ఇచాGరు .  అ�దులో
28  పద్యా>లు మాత్తsమే ఉనాRయి .  అ�దులో
కొనిR  పద్యా>లు  మాకు  అ�త్తకు  ముం�దే
నోటికి వంచుG !  అ�దుకని అ�దరం� వాటిని
త్త`రంగాంనే నేరుGకునాRముం. 

అయితే  వాటి  త్తరా`తి  పద్యా>లు రాసిన
పేపరును  మాకు  ఇవం`లేదు  అయ>వారు .

మా  కా� స్  ల్లీడరుకు  మాత్తsమే  ఇచిG ,

"అ�దరం� వాటిని చ్చ�స్తోం ,  చెపిi�చుకొనో
రాసుక్టో�డ్డి"  అనాRరు.  "ఎ�దుకట్టా� ?"  అని
ఆశGరం>పోతు�టే అయ>వార్దే చెపాiరు :

"మొదటి ఇరంవై) ఎనిమిందీ మన మెదడులోకి
తొం�దరంగాంనే పోతాయి ;  కానీ ఇపుiడ్డిచేGవి
వాటికి అదన� కద్యా ,  అ�దుకని అ�త్త సు-
ల్లభ�గాం ఎక;వు -  గురు�  పెట్టు
 కునే స్థామ -
రాn �నిR 'ధారంణ'  అ�ట్టారు.  మన  'ధారంణ
శకి�ని 'మనమే,  పsయతిR�చి  వంpద్రిk చేసుక్టో-
వాల్లి. 'మనసు పెటి
 జాగంsత్త�గాం ,  ఒక;స్థారంనాR
రాయట�' అనేద్రి ఐదుస్థారు�  పె)పె)న చ్చదవంట�
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క�టే మెరుగు '  అని చెబుతారు .  అ�దుకని
మీరు మనసు పెటి
 రాస్థారంనుక్టో�డ్డి ,  ఈ
ఇరంవై) ఎనిమిందీ కూడా త్త`రంగాం నోటికి వంచేG-
స్థా� యి!" అని.

మేమ�దరం�  ఆ  పద్యా>ల్లిR చ్చ�సి రాసుకు-
నాR�, మా రంఫ్ నోట్టు�లో�. 

ఆ మరుసూటిరోజు సెల్లవు వంచిG�ద్రి. "ఈ రో-
జు సెల్లవు కద్యా! పద్యా>ల్లనీR నేర్దేGసుకు�ట్టా-
ను" అనుకు�ట� కొ�డ పె)కి వైళ్లా� ను. 

ఒక్టో; పద్యా>నీR గొ�తెతి� రాగం� పెటి
 పాడు -
కు�ట� పోయాను. గంటి
గాం పాడ్డితే పద్యా>లు

చాల్యా తొం�దరంగాం వంచేGస్థా� యి !  అట్టా�  కొద్రిZ
సేపటికే నాకు చాల్యా పద్యా>లు వంచేGస్థాయి!

అయితే ఎ�దుకనో, ఆ రోజు కొ�డ ఎకే;�-
దుకు చాల్యామ�ద్రి పిల్ల�లు ,  పెదZవాళ్ళు�,
గు�పులు గు�పులుగాం వంచాGరు. 

వాళ్ళ� ముం�దు నేను ఇ�క గంటి
గాం పాడలేను
కద్యా,  అ�దుకని నోరు మ�సుకొని ,  ఒక
మ�ల్లన కూరుGని,  మనసులోనే చ్చదవంట�
మొదలు పెట్టా
 ను. ఒక పద>� నేరుGకునే�-
దుకు  పద్రి  పద్రి  స్థారు�  చ్చదవాల్లి� వంచిG�ద్రి .

రె�డు మ�డు పద్యా>లు నోటికి వంచేGసూరికి
ఆవంల్లి�త్తలు కూడా మొదలై)నాయి!

అ�త్తలో అక;డ్డికి ఒక  స్థాధువు వంచాGడు .

ఆయనకు చాల్యా మ�తాmలు వంచుG .  ఆయన
వైనకనే  రంకరంకాల్ల   జ�తువులు -   ఒక
యాభై)య్యో,   వం�దో  వంచాGయి .  వాటిలో
క్టోళ్ళు�,  గొరెsలు,  మేకల్లతో బాట్టు గురంs� ,

ఏనుగు,  ఎలుగు బ�టి ల్యా�టివి కూడా
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ఉనాRయి!

ఆయన నా పsక;ను�డే నడచుకు�ట�
కొ�డ ఎకి; పోయాడు,  కానీ ఆయన వైనక
వంచేG జ�తువులు మాత్తs� ఒక;టొక;టిగాం
నా చుట�
 ఆగాంయి .  ఎ�దుకనో.  నాకు
వాటిని చ్చ�సి భయ� వేసి�ద్రి .  వాటిలో�చి
ఎలుగుబ�టి నా దగం®రంకు వంచిG - "  నీ రంఫ్ -
నోట్టు� ఇట్టు ఇవు`" అ�ద్రి. 

నాకు చాల్యా ఆశGరం>� వేసి�ద్రి :  'ఎలుగు
బ�టి తెలుగులో మాట్టా� డట� ఏ�టి ,  రంఫ్ -
నోట్టు� అడగంట� ఏ�టి?' 

గంబగంబా నా చేతిలో ఉనR రంఫ్  నోట్టు�ను ద్యాని
చేతికి ఇచాGను .  అద్రి ద్యానిR చ్చ�సుకు�ట�
ఒకొ;క; పద్యా>నేR రాగం�తో సూహా పాడట�
మొదలు పెటి
�ద్రి.

అద్రి అట్టా�  పాడగాంనే క్టోతి కూడా మొదలు
పెటి
�ద్రి.  అ�త్తలోనే ఎక;డ్డిను�డో ఎగురు-
కు�ట� వంచిGన  రామచిలుక ,  అద్రి కూడా
మొదలు  పెటి
�ద్రి-   ఆ పద్యా>లు అనిRటినీ
చ్చ�డకు�డానే పాడ్డి�ద్రి!  చ్చ�సూ�� చ్చ�సూ��
ఉ�డగాంనే  చాల్యా  జ�తువులు  వేటికవి ,

వేమన పద్యా>లు పాడట� మొదలు పెట్టా
 యి.

అద�తా చ్చ�సూ���టే నాకు ఎ�త్త ఆన�ద�
అనిపి�చి�దో, నేను మాటలో� చెపiలేను. 'నా
తెలుగు  భాష ఎ�త్త గొపiద్రి !  అమy భాష
ఎ�త్త కమyనిద్రి!'  అ�ట� పద్యా>ల్ల పోటీలో
పాల్గొ®ని,  విజేత్త  నయా>ను.  బహుమతిని
అ�దుకు�ట� కేరి�త్తలు కొట్టా
 ను!"

అ�త్తలో నా చేతులు మా అమyకు త్తగ్నిల్లిన-
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ట్టు� నాRయి,  త్తను లేచి కూరుGని "ఏమింరా!

నిద*పోత్త�నే  డాను�   చేసు� నాRవు?!  కల్లవం-

రి�చుకు�ట్టునాRవా,  నిద*లో?"  అని గంటి
గాం
అరిచి�ద్రి. 

గంబుకు;న  మెలుకువం  వంచిG�ద్రి:  చ్చ�సే�
మ�చ్చ�పె)న   మా అమy దగం®రం  పడుకుని

ఉనాRను!

అయితే ఆ  త్తరా`త్త  నాకు పద్యా>లు అనీR
చాల్యా  త్త`రంగాం  వంచేGస్థాయి -   అ�త్తకు
ముం�దు అవంనీR కల్లలో నేరుGకునRవేగాం ,

అ�దుకనే కావంచుG!

పొడుపు కథలు-  సౌజన> �: డా. పతి�పాక మోహన్ ,  సిల్లిసిల్ల� జిల్యా� .

                                                                      1. ఎరంsని క్టోటలో తెల్ల�ని కావంల్లి వాళ్ళు�

                                                                     2. ఎలుకలు తినని పాముం ప�టల్లకు పిsయుడు

                                                                     3. ఎవంరు ద్రిగంని బావిలో భీముండు ద్రిగుతాడు.

                                                                     4. ఎ�త్త వాద్రినా అరంగంని బిళ్ళ�, కరంగంని బిళ్ళ�

                                                                     5. ఏటిలో కరంsముంక; ఎదురు వైళ్ళుతు�ద్రి

6. ఏడాకుల్ల మరిsచెట్టు
  ఎక;లేరు, ద్రిగంలేరు

 7. ఏడు ఎకరాల్ల మాను వం�గ్ని నీరు తాగుతు�ద్రి.

 8. ఏటి అవంత్తల్ల ఒక ప�డు, ఏటి ఇవంత్తల్ల ఒక ప�డు
జావాబులు: 1.ప�డు�  2.వానపాముం 3.తెడుg  4.అరుగు 5.పడవం 6.పట్రె
మ�చ్చ� 7.ఇ�ద*ధనసు� 8.పెదవులు 
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బాగునR సూమయ�
"ఒక్టో;స్థారి మన� 'సూమయ� బాలేదు' అని నిరాశ పడుతు�ట్టా� గాంనీ, జాగంsత్త�గాం చ్చ�సే� ఆ సూమయ�లో
కూడా ఏదో ఒకటి బాగాంనే ఉ�ట్టు�ద్రి "  అ�ట� ఈ కథ రాసి ప�పాడు రామా�జనేయులు .  చ్చద్రివి,

అవునో కాదో చెపi�డ్డి మీరున�R.

రంచ్చన: బి.రామా�జినేయులు, 8 వం త్తరంగంతి, క�కణ్యాల్లపల్లి�, పsకాశ�జిల్యా�

క�కణ్యాల్లపల్లి�లో ఉ�డే వై�కటయ> ,  భవంన
నిరాyణ�లో సె�టరి�గ్ పనులు చేస్థా� డు .

ఒక  రోజున  వాళ్ళ� ఇ�టోం� వాళ్ళు� అ�దరం�
బ�ధువుల్ల పెళ్ళి�కని బయలుదేరారు.  వై�క-

టయ> మాత్తs� 'నేను రాను -నాకు పని
ఉ�ద్రి"  అనాRడు.  ఎ�త్త  చెపిiనా  వినక-
పోయే సూరికి ,  'సూర్దేలే,  నీ  పనేదో చ్చ�సుక్టో '

అని  అత్తనిR  విడ్డిచిపెటి
  మింగ్నిల్లినవాళ్ళ��తా
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పెళ్ళి�కి వైళ్లా�రు. 

ఎనRడూ లేనిద్రి,  ఏమె)�దో ఏమో,  ఆ రోజున
చెక; కొడుత్త��డగాం కరంs జారి , వై�కటయ>
కిs�ద పడాg డు.  కాల్లికి మేకు గుచుGకొని పెదZ
గాంయ�  అయి>�ద్రి .   "త్తనని ఆసుపతి*కి
తీసుకుపోయే�దుకు కూడా ఎవం`రం� లేరు "

అని బాధ వేసి�ద్రి అత్తనికి .  "అ�త్త బాధ>త్త
లేకు�డా వంద్రిలేసి వైళ్లా�రు. వాళ్ళె�వంరె)నా వంచేG
వంరంకూ నేను ఆసుపతి*కి పోనే పోను "  అని,

గాంయానికి  సొం�త్త  కట్టు
  కట్టు
 కునాRడు ,

వై�కటయ>.

తీరా   వం�ట   చేసుకు�ద్యామని  చ్చ�సే� ,
పొయి>లోకి కట్రె
లు లేవు .  వాళ్ళ� ఇ�టికి
దగం®రో�నే ఓ అడవి ఉ�ద్రి. అక;డ్డికి వైళ్ళి� పుల్ల�-
లు తెద్యాZ మని ,  గాంయమె)న  ఆ  కాల్లితోనే
కు�ట్టుకు�ట�  అడవిలోకి  వైళ్లా�డు వై�-
కటయ>.  అక;డ విరిగ్నిన ఎ�డు కొమyల్లని
పట్టు
 క్టోగాంనే, ఎనRడూ లేనిద్రి అవి కాస్థా�  విరిగ్ని
మీద  పడాg యి!  కాల్లికి మళ్లీ� గాంయాలు

అయా>యి.  ఆ  చుట్టు
 పsక;ల్ల  మనుషులు
కూడా ఎవం`రం� లేరు- ద్యా�తో అత్తనికి వైన-
కి; నడ్డిచి రాక త్తపiలేదు.

ఊరి శివారం�లోనే ఓబుల్లయ> వాళ్ళ� ఇలు�
ఉనRద్రి.  కాలునొపిiకి త్తట్టు
 క్టోలేని వై�కట -
య>,  ఆ  ఇ�టి  బయట  అరుగు  మీదే
విశాm�తిగాం కూరుGనాRడు . 

సూరిగాం® అపుiడే ఆ అరుగు ముం�దు ఎవంరో
ఇదZరు వం>కు� ల్ల మధ> కొట్టా� ట మొదలై)�ద్రి .

చ్చ�సూ���డగాంనే మ�ద్రి జమ  అయా>రు
అక;డ. వం>కు� ల్ల మధ> పోట్టా� ట కాస్థా�  వంరా®ల్ల
మధ> గొడవంగాం పరిగంణి�చి�ద్రి .  ఆ గొడవంలో
ఎవంరో విసిరిన కరంs ఒకటి ఎగ్నిరి వంచిG , వై�క-
టయ>కు  త్తగ్నిల్లి�ద్రి !    'గొడవంలు  జరిగే
చోట్టుకు పోవందుZ !  అని చినRపుiడు అమy
నానR  ఎ�త్త  ముందుZ గాం  చెపాiరు ;  నేను
విననేలేదు" అని బాధ పడాg డు వై�కటయ> ,

కొ�చె� ముం�దుకు వైళ్ళి� ఓ  చెట్టు
  కిs�ద
కూరుG�ట�. 
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అట్టా�  ద�రం�గాం కూరొGని, కరంs త్తగ్నిల్లిన చోట
కట్టు
   కడుత్త�నే ,  ఇ�కా కొనస్థాగుతునR
గొడవంను గంమని�చ్చట� మొదలు పెట్టా
 డు
అత్తను.  ఆలోగాం గొడవం ఇ�కాసూ� పెదZదె)�ద్రి .

ఒక దశలో "ఇద్రి బాగాం పెదZదవుతో�ద్రి- పో-
ల్లీసులు వంస్థా� ర్దేమో !"  అని అనుమాన�
వంచిG�ద్రి అత్తనికి .  అయితే అక;డ్డిను�డ్డి
పోవాల్లని అత్తను అరుగు ద్రిగేలోపే పోల్లీసులు
వంచిG చేరారు ;  అక;డునR వాళ్ళ��దరినీ
పట్టు
 కొని వా>ను ఎకి;�చారు !  ఆ పరిసూరాల్ల
లోనే,  చెట్టు
  కిs�ద గాంయాల్లతో ఉనR వై�క -
టయ>ను చ్చ�సి, "వీడు కూడా గొడవం వాడే
అయి ఉ�ట్టాడు !"  అని అత్తనిR కూడా

పట్టు
 కొని పోల్లీసు సే
షన్ కు తీసుకెళ్లా�రు.

"అయ్యో>!   అనవంసూరం�గాం  పోల్లీస్ సే
షన్ కి
వైళ్లా�ల్లి� వంచిG�ద్రి !"   అని మొదట  క్టోప�
తెచుGకునR  వై�కటయ> ,  చివంరికి త్తనకు-
తానుగాం శా�త్తపడ్డి,  పోల్లీసుల్లిR బ*తిమాలు-
కొని, మెల్ల�గాం ఇలు�  చేరుక్టోవాల్లి� వంచిG�ద్రి. 

వంచేGసూరికి ఇ�టి త్తలుపులు బారా�  తెరంచి
ఉనాRయి! "మా వాళ్ళు� వంచేGసినట్టు� నాRరు!"

అని  సూ�తోష�గాం  లోనికి  అడుగు  పెటి
న
వై�కటయ>కు పె) పాmణ్యాలు పె)నే పోయాయి !

ఇ�టిని దోసు� నR  దోపిడీ దొ�గంలు అత్తనిR
చిత్తక బాద్రి, కొసూ పాmణ్యాల్లతో వంద్రిల్యారు!

"నాకు సూమయ� బాగాం లేదు !  ఏ� చేసినా
ఎదురు తిరుగుతునRద్రి"  అని నిరాశపడాg డు
వై�కటయ>.  ఆ  నిరాశలోనే వాడు గంమ>�
తెల్లీకు�డా నడుసూ�� అడవిలోకి పోయాడు .

అక;డ వాడ్డికి అకస్థాyతు� గాం ఏవో గొ�తులు
వినబడాg యి.  చ్చ�డగాం వాళ్ళు� త్తన ఇ�టిని
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దోచుకునR  దొ�గంలే!  వై�కటయ> వంణికి-
పోత్త�, అక;డ్డికి దగం®రో�నే ఉనR ఓ మరిs చెట్టు

ఎకి; కూరుGని సూipహ త్తపిiపోయాడు.  

ఎ�త్త  సేపు  అట్టా�   ఉనాRడో  తెల్లీదు-  తిరిగ్ని
అత్తనికి మెల్లకువం వంచేG సూరికి దొ�గంలు ఏవో
మ�టలు ఎతు� కొని, అత్తను ఎకి; ఉనR చె-
ట్టు
  దగం®రికే చేరుకు�ట్టునాRరు !  కొమyల్ల
సూ�దులో�ను�డ్డి వై�కటయ> చ్చ�సూ���డగాంనే
అ�దరం� ఆ మ�టల్లిR చెట్టు
  తొంరంsలో పెట్టు
 -
కొని  వైళ్ళి�పోయారు!  వాళ్ళు� వైళ్లా�క చాల్యా

సేపటికి  గాంని  వై�కటయ>కు కిs�ద్రికి ద్రిగ్ని
వంచేG�దుకు  ధై)రం>� చాల్లలేదు .  త్తరా`త్త
మెల్ల�గాం మ�టలు విపిi చ్చ�సే� వాటి ని�డా
నగంలు, సొంముంyలు! 

"అ�త్త   సొంముంyను ఏ� చేయాల్లి ,  ద్యానిR
ఇ�టికి  ఎట్టా�   చేరంవేయాల్లి ?"  అని ఆలో-
చి�చిన  వై�కటయ>,  చివంరి నిముంష�లో
మనసు మారుGకొని ,  పోయి,  పోల్లీసుల్లకు
కబురం�ద్రి�చాడు.  పోల్లీసులు ఆ మ�టల్లిR
స్థా`ధీన� చేసుక్టోవంటమే కాక ,  వాటిక్టోసూ�
తిరిగ్ని వంచిGన దొ�గంల్లిR కూడా పట్టు
 కునాRరు!

అట్టా�  'సూమయ� బాగాంలేదు '  అని చినRబో-
యిన వై�కటయ>కు త్తమ సొంముంyలు తిరిగ్ని
దక;టమే కాక, అదన�గాం పోల్లీసులు ఇచిGన
బహుమతులు కూడా ల్లభి�చాయి!

ఆతాyభిమాన�
టీచ్చర్:  చి�ట�,  మన ట్రెకాRల్లజీ మారిపోతునRద్రి కద్యా? పదేళ్ళ� కిsత్త� లేనివి మనకు ఈ రోజున ఉనాRయి.

దీనికి ఒక ఉద్యాహరంణ చెపుi!
తొంమింyదేళ్ళ� చి�ట� :  నేనే టీచ్చర్. పదేళ్ళ� కిsత్త� లేను, ఇపుiడునాRను చ్చ�డ�డ్డి!
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మాయ దీప� 
మ�ల్ల�: ఆసిఫ్ , 9 వం త్తరంగంతి, Z.P.H.S.సూ�;ల్ , చెనేRకొత్త�పల్లి�.               మారుiలు: కొత్త�పల్లి�.

రామయ> అమాయకుడు ,  ఎపుiడూ
మాయ   మ�తాmల్ల   గురి�చి ఆలోచిసూ��
ఉ�డేవాడు.  "అల్యా� ఉదీZన్ కథలోల్యాగాం నాకు
కూడా ఒక  మ�తాmల్ల  దీప� దొరికితే ఎ�త్త
బాగు�ట్టు�ద్రి?!  భ�త్త�  "నీకే� కావాలో
చెపుi. తెచిGస్థా� ను" అని  అడ్డిగ్నితే ఎ�త్త బా-
గు�ట్టు�ద్రి?!" అని, గాంల్లిమేడలు కట్టు
 కు�-
ట� ఉ�డేవాడు.

"ఎపుiడూ అట్టా�  పడుకొని ఉ�డకు- కొ�చె�
పని చెయి>!" అని వాళ్ళ� అవం` పోరుతు�డేద్రి.

చివంరికి వాడు ఇ�క ఆ పోరును త్తట్టు
 క్టోలేక ,

పటR� బయలు దేరాడు.  

అయితే ద్యారిలోనే వాడు బాగాం అల్లసిపోయి ,

ఓ  చెట్టు
  కిs�ద  చేరంగ్నిల్లబడాg డు .  మనిషై)తే
ఆగ్నిపోయాడు కానీ ,  ఆలోచ్చనలు ఆగంవు
కద్యా? అవి వాడ్డిని నడ్డిపి�చాయి...
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ఆ  రోజున  పటR�లో  ఎక;డలేని తినుబ�-
డారాలు,   వి�త్త  బొమyలు కనిపి�చాయి
వాడ్డికి.  తినుబ�డారాల్లను చ్చ�డగాంనే వాడ్డికి
నోరం�రి�ద్రి;  బొమyల్లిR చ్చ�డగాంనే పనులు
చేసిపెటే
 భ�త్త� గురు� కొచిG�ద్రి. వాడు అట్టా�
నిల్లబడ్డి  ఉ�టే ,   దుకాణ� అత్తను "ఏ�
కావాల్లి నీకు?"  అని అడ్డిగాండు .  "మీ దగం®రం
అల్యా� ఉదీZన్  దీప�  ల్యా�టివి  ఏమె)నా
ఉనాRయా?" అనాRడు రామయ>.

దుకాణ� అత్తను నవి`, "ఉనాRయి, అయితే
అవి డబుÛల్లకు దొరంకవు .  నాకు  నువు`
సొం�త్త�గాం కొటి
న  కట్రె
లు ఒక   బ�డైడు
తెచిGసే� అపుiడు ఇస్థా� ను" అనాRడు. "నేనా?

కట్రె
లు కొట్టా
 ల్యా ?!"  అనుకు�ట్టు�డగాంనే
రామయ>కు  మెల్లకువం  వంచిG�ద్రి .  చ్చ�సే�
వాడు  ఇ�కా  మరిsచెట్టు
   కిs�దనే  కాళ్ళు�
చాపుకొని పడుకొని ఉనాRడు! 

కల్లలోనే  అయితేనేమిం,  అసూలు త్తనకు  ఒక
దీప� దొరుకుతు�దనR ఆలోచ్చన  వాడ్డికి

చాల్యా సూ�తోష్టానిRచిG�ద్రి .  వాడు అడవిలో
అ�తా తిరిగ్ని, ఎ�డ్డిపోయిన చెట� కొమyల్ల�,

గంట్టాm ఏరుకొచిG ,  వాటిననిRటినీ పేరిG ,  ఆ
మోపును నెతి�న పెట్టు
 కొని పటR� చేరుకు -
నాRడు. 

అట్టా�   తిరుగుత్త�  తిరుగుత్త�  వాడు  ఓ
మింఠాయి దుకాణ� దగం®రంకు చేరుకునాRడు .

అ�గండ్డిలో మింఠాయిలు చ్చ�సే సూరికి ఇ�క
వాడ్డికి  అడుగు  ముం�దుకు  పడలేదు .

దుకాణ�  అత్తను  వీడ్డి  వాల్లక� చ్చ�సి ,

"కట్రె
లు అముంyతావా ?"  అని అడ్డిగ్ని ,  వాడ్డి
చేతిలో నాలుగు నాణ్యాలు పెట
టమే గాంక ,
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కొనిR స్తీ`ట్టు�  కూడా ఇచాGడు. 

రామయ> వాటిని సూ�తోష�గాం అ�దుకొని ,

తి�ట� "నేను అల్యా� వుదీZన్ దీప� ల్యా�టి
దీప� క్టోసూ� వైతుకుతునాRను .  అవి ఎక;డ
దొరుకుతాయ్యో తెలుస్థా, మీకు?" అని అడ్డి-
గాండు దుకాణ� అత్తనిR. 

అత్తను నవి`, "పsక;నే మా అనR దుకాణ�లో
ఉ�ట్టాయి,   కానీ  అవంనీR వంటి
 బొమyలు .

క్టోరికలు తీర్దేGవి ఈమధ> అట్టా�  దీపాల్యా� గాం
ఉ�డటే�దు"  అనాRడు.  "అయ్యో>!   మరి
ఇపుiడు  నా  క్టోరికలు తీరాల్ల�టే ఎల్యాగం ?"

అనాRడు  రామయ> విచారం�గాం.

"ద్యానిదేముం�ద్రి?  ఇ�ద్యాక  నువు` 'మింఠా-
యిలు  కావాల్లి !'   అనుక్టోగాంనే నీకు అవి
దొరికినె) గంద్యా ,  ఇ�కేమిం,  నీ దగం®రం  ఆ  దీప�
ఉనRటే�"  అనాRడు దుకాణ� అత్తను చిరు-
నవు`తో. 

"మింఠాయిల్లకు  బదులుగాం  నేను  తెచిGన
కట్రె
లు ఇచాGను గంద్యా మీకు ?"  అనాRడు
రామయ>.  దుకాణ� అత్తను నవా`డు. 

ఆ  నవు`తోటే రామయ>కు అరంnమె)�ద్రి :

"మన శsమ శకే� మన క్టోరికలు తీర్దేG భ�త్త�.

శsమిం�చి దేనె)�నా సూర్దే ఉత్తiతి� చేస్థామ�టే ,

ఇక  ద్యానివంల్ల� మన� ఏమిం క్టోరుకు�టే ఆ
క్టోరిక నెరంవేరుతు�ద్రి!" 

అట్టు త్తరా`త్త రామయ> బదkకానిR వంద్రిలేసి ,

సూ`య�కpషితో  దేనె)�నా  స్థాధి�చుకునే
ద్రిశగాం అడుగులు వేస్థాడు. 

పటR�లోనే చినR పని చ్చ�సుకొని ,  అవం`కు-
కూడా సూ�తోష� కల్లిగ్ని�చాడు.
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బొమyకు కథ రాయ�డ్డి!

ఈ బొమyని చ్చ�డ�డ్డి .  ఇ�దులో గంబిÛల్యాల్ల� ,  పెదZ చ్చ�దుs డూ ,  ముంసుగు మనుషుల్ల� ,  కొముంyల్ల
పిల్యా� డూ,  మ�తాmల్ల వాడూ,  భ�త్త� ల్యాగాం ముంఖ� పెట్టు
 కునR గుమyడ్డికాయల్ల� ..  ఏవేవో ఉనాRయి.  

ఇపుiడు మీరం�తా బాగాం ఆలోచి�చి ,  దీనికి సూరిపోయే మ�చి నవు`ల్ల కథ ఒకటి రాసి ప�పాల్లి .  బాగాం
నవి`�చిన కథల్లిR కొత్త�పల్లి� 108 వం సూ�చికలో పsచురిస్థా� �.
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తొం�దరంపాట్టు
రంచ్చన: శ్రీ బెహరా ఉమామహేశ`రంరావు గాంరు, పారం`తీపురం�, విజయనగంరం� జిల్యా� .

యువంరాజు జయరాజు 

గాంరాబముంగాం పెరిగెను

సూ�పదల్లకు కొదువంలేదు

పరివారంముం పదుగురు.

అశ`శాల్ల గంల్ల ద్యాత్తనికి

అ�దుగంల్లదు తెలుపు గురంs�.

 గేయ కథ

 గేయ కథ
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వేగంముంగాం పరుగు తీయు 

గంమ>ముం చేరు త్త`రంగాంను.

పె�పుడుకుక; వారిదే

కనిపి�చు రాయసూ�గాం

నడచుచు�డు రాజు వై�ట

ఎ�త్త ద�రంమె)న స్థాగు.

బస్తీ�కని వైడలై రాజు

గురంsమెకి; స్థా`రి చేసూ��

ఒ�టరిగాం స్థాగుచు�డ 

వై�ట వంచెG కుక; కూడ

కొ�త్త ద�రంమట్టు�  స్థాగె

అ�త్తలోన కుక; వంచిG

గురాmనికి అడుg  త్తగ్నిలై

రాజు ఎ�త్త అద్రిల్లి�చిన

మాట వినదు; ద్యారినీదు.

రాజుగాంరు క్టోపి�చిరి

పsక;కేల్ల తొంల్లగందు?

ఏల్ల పట్టు
  విడువందు?!

అని తుపాకి గురి పెటి
రి

'ఢాం�..ఢాం�' అని పేల్లిGరి.

దెబÛ త్తగ్నిల్లి గాంయమయ్యె>,

రంక�పు మడుగే ఆయ్యెను.

మ�లుగుత్త� త్త�ల్లి పడుచు

కుక; పోయ్యె వైనుద్రిరిగ్ని.
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కొ�త్త ద�రంమేగ్ని రాజు

ధనపు మ�ట త్తటి
 చ్చ�చె 

జీను చివంరం కట్టు
 కునR

మ�ట చేతిక�దలేదు!

కల్లత్త చె�ద్రినాడు రాజు

తాను కూడ వైనుద్రిరిగీ-

మ�టక్టోసూమె) వైదకుచు

క్టోట బాట పటి
 పోయ్యె.

డబుÛ మ�ట త్తల్ల మాపున

పడ్డి యు�డగం బరువుగాం

తుద్రి శా`సూలు పీలుసూ��  

కనిపి�చెను త్తనదు కుక;!

కనుRల్ల నీరాయ్యె రాజు 

త్తన త్తపుiకు సిగు® పడై

పsధమచికిత్త� చేసి ద్యానిని

గురంsముంపె) గొని పరుగ్నిడై.

వై)దు>ల్ల కనుసూనRల్లలో

కుక; తిరిగ్ని బాగె)నద్రి

పాmణ్యాపాయముం త్తపiగం

మరంల్ల లేచి నిలుచునRద్రి.

నోరులేని జీవంమయు>

పేsమ య్యె�త్త పె�చుకొనెను?!

తొం�దరంపాట్టుత్తన�

ఎ�త్తకీడు చేసేను!               
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తెల్లివై)న చిలుక
రంచ్చన: శ్రీ యు.విజయశేఖరం రెడ్డిg, హై) దరాబాదు.

మారుi చేరుiలు: కొత్త�పల్లి�.

పల్ల�వం  రాజా>నిR పాల్లి�చే పురుషోత్త�ముండ్డికి
సూమరుn డు,  మ�చివాడు   అని  పేరు.  

సూల్లహాద్యారుల్లపె)ననే ఆధారంపడకు�డా ,  త్తన
సేనాపతిని వై�టబెట్టు
 కొని ,  మారువేష�లో
రాజ>మ�తా సూ�చ్చరిసూ�� ,   పsజల్ల  కష
ల్లను
తెలుసుకొని పరిష;రి�చే జయన�దనుడు
పsజల్ల  పేsమాభిమానాల్లను చ్చ�రంగొనాRడు .

పల్ల�వం రాజ> సె)న>� కూడా చాల్యా గంటి
ద్రి. 

పల్ల�వానికి పొరుగున ఉనR అవం�తికకు రాజు
జయన�దనుడు.  అత్తనికి పురుషోత్త�ముండ్డిని
చ్చ�సే� అసూ�య .  ఎల్యాగె)నా ఆ  రాజ>నిR
హసూ�గంత్త�  చేసుక్టోవాల్లని  అత్తనికి  క్టోరిక .

నేరుగాం  యుదk�  చేసి పsయ్యోజన� లేదు -

ఎ�దుక�టే సె)న>� పరం�గాం అవం�తిక చాల్యా

 పెదZలు రాసిన కథ
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చినRద్రి. అ�దువంల్ల� కుటçల్ల మారా®నిR ఎ�చు-
కునాRడు జయన�దనుడు. 

అవం�తికలో  ఉ�డే  చాల్యా మ�ద్రికి పల్ల�వం
రాజ>�లో బ�ధుతా`లు ఉనాRయి .  జయ-
న�దనుడ్డి మనుషులు ఒక  కsమ�లో త్తమ
బ�ధుతా`ల్లను గంటి
 చేసుకు�ట� వంచాGరు .

'ఆ బ�ధువులో� ఎవంరెవంరు పురుషోత్త�ముండ్డికి
వం>తిర్దేక�గాం పని చేయగంల్లరు ?'  అని పరిశీ-
ల్లిసూ�� వంచాGరు వాళ్ళ� మ�తుs లు .  వాళ్ళ��దరికీ
ల్లక్ష్మయ> అనే వాడొకడు నచాGడు.

ల్లక్ష్మయ>  పురుషోత్త�ముండ్డి  అ�త్త :పురం
పరిచారంకులో� ఒకడు.  త్తన విధులో� భాగం�గాం
అత్తనికి  రాజుగాంరి  గురి�చిన   విలువై)న
సూమాచారం�  చాల్యా  తెలుసూ��  ఉ�ట్టు�ద్రి .

ల్లక్ష్మయ> బ�ధువై)న  భ�షణ� అత్తనికి
బహుమతులు  ఇసూ��  మెల్ల�గాం త్తన ద్యారికి
తీసుకొచుGకునాRడు.   ఆ  పె)న రాజు గాంరి
గురి�చిన చినR చినR సూమాచారాల్లకు గాంను
కొద్రిZ  కొద్రిZగాం  ల్ల�చాలు  ముంట
జైబుత్త� ,

అత్తనికి మరి�త్త  దగం®రె)నాడు .  'ముంఖ>మె)న

సూమాచారానిR  తాను ఎల్యాగం� ఇవం`టే�దు ;

త్తను ఇచేG  సూమాచారం� వంల్ల� రాజుగాంరికి
ఎల్యా�టి నష
మ� ఉ�డదు '  అనR గుడ్డిg
నమyక�తో ల్లక్ష్మయ> కూడా అత్తనిచిGన
డబుÛలు తీసుకు�ట� వంచాGడు.

కొనాRళ్ళు� ఇల్యా గండ్డిచాక ఒకస్థారి భ�షణ�
ల్లక్ష్మయ>ను నేరుగాం అడ్డిగేస్థాడు - "రాబోయే
వారం� రోజులో� మీ రాజుగాంరు ఎట్టు ఎట్టు
వైళ్ళు� నాRరు?  ఎవంరెవంరిR వై�ట తీసుకెళ్లా� రు?"

అని.

ల్లక్ష్మయ> అట� ఇట� చ్చ�సి, అత్తని చెవి-
లో ఏదో విషయ� చెపిi ,  వైయి> వంరంహాలు
పుచుGకునాRడు.



కొత్త�పల్లి�                                                      48                                                          అక్టో
బరు 2019

డబుÛలు ఐతే తీసుకునాRడు గాంని ,  ల్లక్ష్మ-
య>కు 'త్తను త్తపుi చేస్థాడు '  అనే భావంన
ఎకు;వై)పోయి�ద్రి.  ఇ�క్టో రె�డు రోజులు
గండ్డిచేసూరికి అత్తనిక  ఆగంలేక ,  త్తన  మింతుs డు
రాజయ> అనేవాడ్డిని కల్లిసి ,  త్తను చేసిన పని
అ�తా చెపుiకొని ,  "ఈ  వారం� చివంరో� దేశ
పరం>టనకు వైళ్ళి�నపుiడు రాజుగాంరి పాmణ్యాల్లకు
ముంపుi అనిపిసు� నRద్రి .  నువు` ఎల్యాగె)నా
ఆయనిR  కాపాడాల్లి .  అయితే నా పేరు
మాత్తs� బయటికి రాకు�డా చ్చ�డు .  నా
పాmణ్యాలు  పోతాయి "  అని కాళ్లా�వేళ్లా�
పడాg డు.

రాజయ> ఒక మామ�లు పశువుల్ల కాపరి .

సూమసూ> అరంnమయే>సూరికి అత్తనికి చెమటలు
పట్టా
 యి.  "ఇద�తా నా వంల్ల� ఎక;డౌతు�ద్రి"

అని అత్తను వైనక�జ వేస్థాడు ;  కానీ ఆత్తను
పె�చుకు�ట్టునR రామచిలుక  "మణి"

మట్టుకు ఇద�తా విని ,  "నాకు చెపాiవుగాం ,

అ�తా నేను చ్చ�సుకు�ట్టానులే ,  పో ఇ�క"

అనేసి�ద్రి.  

ల్లక్ష్మయ> నవి`,  ద్యానికి ఓ నమస్థా;రం� పెటి

వైళ్ళి�పోయాడు గాంని ,  రాజయ>కు మట్టుకు
చాల్యా భయ� వేసి�ద్రి .  "ఇవంనీR రాజుల్లకు
సూ�బ�ధి�చిన విషయాలు-  నీకే� తెలుసూని ,

అట్టా�    ఊరికే  మాట  ఇచాGవు ?"  అని
అరిచాడు అత్తను, మణిని.

మణి  మాత్తs�   "ననుR   వై�టనే   రాజు-
గాంరి  క్టోటకు  తీసుకెళ్ళు� .  అ�తా నేను
చ్చ�సుకు�ట్టాను" అ�టోం�ద్రి ఆపకు�డా.

రాజయ>  గంబగంబా  త్తన  పశువుల్లనిRటినీ
యజమాని ఇ�టి వందZకు చేరిG ,  మణితో
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క్టోటకు  చేరుకునాRడు. "రాజుగాంరిని అత్త>-
వంసూరం�గాం కల్లవాల్లి! ఒక ముంఖ>మె)న సూమా-
చారం� తెచాGను "  అని కబురు ప�పాడు .

"మమyల్లిR నేరుగాం రాజుగాంరి దగం®రికి తీసుకె-
ళ్ళ��డ్డి. వై�టనే!" అనస్థాగ్ని�ద్రి మణి.  

రాజయ>ని,  మణిని మారిG మారిG చ్చ�సిన
ద్యా`రంపాల్లకులు వాళ్ళ�ని నేరుగాం క్టోటలోకి
తీసుకెళ్లా�రు. 

రాజయ> లోపల్లకు పsవేశి�చి మహారాజును
చ్చ�డగాంనే  ఆయన   కాళ్ళ�మీద   వాల్లి ,

మ�రం/పోయాడు! మరి ఇక పె)కి లేవంలేదు!!

మణి క�గాంరు పడుత్త� "నువు` చెబుతావా,

నేను  చెపాiల్యా?"   అ�టోం�ద్రి.    మ�రం/
పోయిన  రాజయ>కేసి  దయతో  చ్చ�సి
పురుషోత్త�ముండు,  చిలుకతో  "ఏమె)�ద్రి,

నువే` చెపుi!" అనాRడు.

"రంహసూ>�" అ�ద్రి చిలుక.

మహారాజు సె)గంతో చుట్టు
  పsక;ల్ల  కాపల్యా

వాళ్ళు�  అక;డను�డ్డి వైళ్ళి�పోయారు.

"ఊ ఇపుi0డు చెపుi!" 

చిలుక జరిగ్ని�ద�తా చెపిi�ద్రి రాజుగాంరికి.

ఆలోగాం మ�రం/ను�డ్డి తేరుకునR రాజయ> ,

బిత్త�రంపోత్త� అట� ఇట� చ్చ�స్థాడు.

"శభాష్  రాజయా> !  చిలుకల్లను సూరంద్యాగాం
పె�చుతారంని తెలుసు, కానీ నువు` మాటలు
కూడా  నేరిi�చిన�దుకు  నినుR అభిన�ద్రి-
సు� నాRను.  మణి నాకు అ�తా చెపిi�ద్రిలే .

క�గాంర్దేమీ లేదు "  అ�ట�  రాజయ>ను
మెచుGకొని,  చిలుకను చేతిలోకి తీసుకొని
పేsమతో ద్యాని త్తల్ల నిమింరాడు మహారాజు.

***
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ఆ వారా�త్త�లో పురుషోత్త�ముండు ముం�దు
అనుకునR  విధ�గాంనే  దేశ   పరం>టనకు
పోయాడు.  మారు వేష�లో నగంరం� పొల్లి -
మేరంలు  ద్యాటి  స్తీతాపురం�  పsవేశిసు� నాRడు .

ఆయన  అక;డ  ఒక మలుపు తిరిగాండో ,

లేదో- ఆయనక్టోసూమే  వేచి  ఉనR  భ�షణ�,

పొరుగుదేశపు  సె)నికులు ఆయనిR చుట్టు
 -
ముంట్టా
 రు.   "మరా>దగాం  ల్గొ�గ్నిపో�డ్డి !

మీరెవంరో మాకు తెలుసు" అనాRడు భ�ష-
ణ�, క్టోరంగాం నవు`త్త�.

అ�దుకు  సిదk�గాం  ఉనR  పురుషోత్త�ముండు
త్తక్ష్యంణ� కతి� ఝుళ్ళిపి�చి వాళ్ళ�తో పోరాడట�
మొదలు పెట్టా
 డు .  అ�త్తలోనే ఆయనకు

మదZతుగాం  పెదZ  బల్లగం�తో   వంచిG పడ్డిన
సేనాపతి,  దు�డగుల్ల�దరినీ చ్చట్టుకు;న
బ�ధి�చేస్థాడు!

***

భ�షణ్యానిR,  అత్తనితోబాట్టు వంచిGన అవం�తి
సె)నికుల్లిR  బ�ధి�చి  సూభలో  పsవేశ పెట్టా
 రు .

భ�షణ�  వా�గం�yల్ల�  మేరంకు  భట్టులు
ల్లక్ష్మయ>ను కూడా బ�ధి�చి నిల్లబెట్టా
 రు .

జరిగ్ని�ద్రి  చెపుiకొమyనాRరు ల్లక్ష్మయ>ను..

వంరంహాల్లకు ఆశపడ్డి  రాజదోmహ�  చేశానని
ల్లక్ష్మయ>  ఒపుiకునాRడు.

"అయితే ఈ సూ�గంతి రాజయ>కు ఎ�దుకు
చెపాiవు?" అడ్డిగ్ని�ద్రి మణి, రాజుగాంరి పsక;నే
కూరొGని.   "రాజుగాంరు మ�చివాడు .  'ఈ
దురాyరు®లు ఆయనిR ఏమె)నా చేస్థా� ర్దేమో '

అని భయ� వేసి�ద్రి .  చివంరికి ఏ� చేయాలో
తెల్లీక,  నా మింతుs డు రాజయ>కు చెపుiకు -
నాRను" అనాRడు ల్లక్ష్మయ>.

"నేను అక;డ  ఉనాRను కాబటి
 సూరిపో -
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యి�ద్రి.  లేకపోతే ఎ�త్త  కష
� అగును ?"

అ�ద్రి మణి.  ఆ మాటల్లకు సూభలో నవు`లు
విరిస్థాయి.

పురుషోత్త�ముండు మణిని ఉదేZశి�చి "వీళ్ళ��-
దరికీ ఎల్యా�టి శిక్ష్యం విధి�చాలో నువే` చెపుi!"
అనాRడు.

"భ�షణ్యానికి మరంణశిక్ష్యం, ఈ విదేశీ సె)నికు-
ల్లకు కారాగాంరంవాసూ� సూరిపోతాయి. ల్లక్ష్మయ>
త్తపుi చేసినా,  త్తన త్తపుiని గురి��చి పశాG -
తా� ప  పడాg డు;  ద్యానిR సూరి ద్రిదుZ కునే�దుకు
త్తపి�చాడు. అ�దువంల్ల� అత్తనికి వేర్దే పెదZ శి-
క్ష్యంలేవీ వందుZ .  ఉదో>గం�లో�చి తీసెయ>�డ్డి
చాలు" అనRద్రి మణి.

మణి చెపిiన ద్యానికి సూభ మొత్త�� చ్చపiట�తో
మారుమోmగ్ని�ద్రి.

"నీ తీరుiను వై�టనే అమలు చేసు� నాRను "

అని వై�టనే ద్యానిR అమలు చేయి�చాడు
మహారాజు.  రాజయ>ను,  మణిని రంత్తRహా-
రాల్లతో సూత్త;రి�చాడు.  సూభలో మళ్లీ� ఓస్థారి
చ్చపiట్టు� , నవు`లు విరిస్థాయి.

పురుషోత్త�ముండు లేచి నిల్లబడ్డి చిలుకను
అభిన�ద్రిసూ��, "నువు` చాల్యా తెల్లివై)నద్యానివి.

నిజ�గాంనే నువు` అక;డునాRవు కాబటి

సూరిపోయి�ద్రి.  లేకపోతే ఎ�త్త  పsమాద�
అగును?!  నీకు రాజనీతి కూడా బాగాం తె -
లుసు..  నువు` నాతోబాట్టు ఉ�డరాద� ?"

అనాRడు.

"మా రాజయ> ఉ�ట్టాన�టే నేన� ఉ�ట్టా!"

అనRద్రి మణి ఉతా�హ�గాం. 

రాజుగాంరు రాజయ>కి ,  మణికి ఇదZరికీ త్తన
అ�త్త:పురం�లో ఉదో>గాంలు ఇచాGరు.
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ని�డ్డిన టీ కపుi
కథన�: నారాయణ, కొత్త�పల్లి�.

'మీజి�గ్'  త్తరం� నాటి పురాత్తన  జపాన్ లో
'నాన్-ఇన్'  అనే బౌదk  గురువు ఒకాయన
ఉ�డేవాడట.   'ఈ  క్ష్యంణ�లో జీవి�చ్చట� '

గురి�చి లోతుగాం వివంరిసు� �డేవాడు ఆయన.

ఆయనిR అడ్డిగ్ని సూ�దేహాలు తీరుGకు�ద్యామని
ఆయన దగం®రికి ఎక;డైక;డ్డిను�డో సూతా> -

నే`షులు,   జిజా2సువులు   వంసు� �డేవాళ్ళు� .
అట్టా�  వంచిGన  వాళ్ళ��దరికీ ఆయన త్తనదె)న
రీతిలో ధరాyనిR బోధి�చేవాడు . 'ఎట్టా�  చెబితే
అవంత్తల్లివాళ్ళు� సూతా>నిR స్తీ`కరి�చ్చగంలు®తారో
అట్టా� '  చెపిi,  వాళ్ళ�లో బోధిని జాగంpత్త� చేసే
నేరుi ఉ�డేద్రిట ఆయనకు.

 బౌదk కథ
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ఒకస్థారి ఆయన దగం®రికి విశ`విద్యా>ల్లయ�లో
బోధి�చే ఆచారు>డు ఒకాయన  వంచాGడు .

ఆయన  చాల్యా  పెదZ మనిషి ,  ముంఖ్యు>డు,

రాజుగాంరికి ఆ�త్తరం�గ్నికుడున�R .  ఆయన
చుట�
 ఉనR వాళ్ళ��తా  ఆయనిR  చ్చ�సి
భయపడేవాళ్ళు�;  ఆయన  ఏ� చెబితే అద్రి
కిమyనకు�డా  చేసేవాళ్ళు� .   'అధికారానికి,

విజా2నానికీ రె�డ్డి�టికీ చిరునామా త్తనే '  అని
ఆయనకు చాల్యా గంరం`�గాం ఉ�డేద్రి.

ఆయన  వంచేG సూరికి 'నాన్-ఇన్' అపుiడే
పొల్ల� పని  ముంగ్ని�చుకొని  వంచిG  కూరొGని
ఉనాRడు.  "మింమyల్లిR అడ్డిగ్ని మీ దగం®రం  జైన్

బౌదk� నేరుGకు�ద్యామని వంచాGను. దయచేసి
నాలో  మీరు  బోధిని జాగంpత్త� చేయాల్లి "

అనాRడాయన, నాన్-ఇన్ చేతులు పట్టు
 కొని. 

ఆయన అడ్డిగ్నిన తీరు చ్చ�సే�  'జాగంpత్త� చే-
యకపోతే ఊరుక్టోను !"  అని ఉరిమింనటే�
ఉ�ద్రి. నాన్-ఇన్ నవి`, "ఆ సూ�గంతి మన� టీ
తాmగుత్త� మాట్టా� డుకు�ద్యా� రం�డ్డి "  అని
లోపల్లికి తీసుకెళ్లా�డు.

నాన్-ఇన్ టీ కష్టాయ� త్తయారు చేసు� �డగాం
ఆయన కూరొGని మాట్టా� డుత్త� పోయాడు-

"సూమయ� విలువై)నద్రి కద్యా ,  ముం�దుగాం
మీకు నేనెవంరో చెబుతాను" అ�ట� కొద్రిZసేపు
తానెవంరో,  త్తనకు  పsభుత్త`�తో  ఎ�త్త దగం®రి
త్తనమో చెపాiడు. ఆ త్తరా`త్త  "నేను పుటి
-
నపiటిను�డీ జా 2నేచ్చ/ బాగాం ఉ�ద్రి .  చినR
త్తన�లోనే తి*పిటకాలు మ�డూ కూడా ,  ఆ
చివంరుR�డ్డి  ఈ  చివంరివంరంకూ  చ్చద్రివాను .

త్తరా`త్త  'ఈ ఈ ఫల్యానా'  ప�డ్డితుల్ల దగం®రం
శిష>రిక� చేస్థాను.  వాళ్ళ� దగం®రం ఇద్రిగో, 'ఈ
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ఈ'  విద>లు  నేరాGను .  ఈ  విద>లో అనీR 
బాగునాRయి గాంని ,  'ఇద్రి బాగాం లేదు '-

అ�దులో 'ఇద్రి బాలేదు'. ఏ� చేసినా పాmకి
కల్
గాం ఉ�డాల్లి ,  నేను ఎపుiడూ పాmకి
కల్ గాం
ఆలోచిస్థా� ను.."  అ�ట� పలు సూ�గంతులు
అనరం®ళ్ళ�గాం మాట్టా� డాడు. 

నాన్ ఇన్ చిరునవు`తో ఆయన  మాటలు
వి�ట� పోయాడు .  'టీ పాట్ 'ను,  ఖాళ్లీ
కపుiను తెచిG ఆయన  ముం�దు పెట్టా
 డు .

వంచిGన ఆచారు>డు చెబుత్త� పోతునాRడు -

"నేను  అనేక  రంకాల్ల  బౌద్యాk లే కాదు, పsప�-
చ్చ�లోని పలు మతాల్లను ,  సిద్యాk �తాల్లను
కూడా చ్చద్రివాను .  వాటిమీద అనేక సిద్యాk �త్త
వా>స్థాలు కూడా పsచురి�చి ఉనాRను. నిజా-
నికి  నాకు  అనిR  రంకాల్ల  బౌద్యాk ల్ల� తెలుసు.

జైన్ బౌదk� కూడా తెలుసు .  కన్ ఫ్యూ>షియన్
త్తతా`నికి,  సి�హళ్ళ త్తతా`నికి మధ> స్థామ>�
గురి�చి కూడా చాల్యా చ్చరంGలు చేసి ఉనాRను"

అని ఇ�కా చెబుత్త� పోతునాRడాయన.  

"ఊ.."  కొడుత్త�నే  నాన్ -ఇన్  అత్తని
ముం�దునR టీ కపుiలోకి తేనీరు పోయట�
మొదలు పెట్టా
 డు .  ఒక పsక;న మాట్టా� డు-
తునాRయన  ముంఖ�కేసే చ్చ�సూ�� ,  మరొక
పsక;న కపుiలోకి టీ వొం�పుతునాRడు...

టీ   కపుi  ని�డ్డి�ద్రి,  కానీ  నాన్-ఇన్  టీ
పొయ>ట � ఆపలేదు!  ఈయన టీ పోసు� -
నాRడు;  అద్రి పొరంల్లి పోతునRద్రి .  ఈయన
నవు` ముంఖ�తో ఇ�కా టీ పోసు� నాRడు ;

అద్రి ఇ�కా పొరంల్లిపోతునRద్రి...

మాటలో� పడg ఆచారు>డు త్తన ముం�దునR
కపుiను అకస్థాyతు� గాం చ్చ�సి ,  గంటి
గాం అరి-
చాడు- "చాలు! చాలు! ఆప�డ్డి! మీరు పో-
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సు� నR టీ మొత్త� � ఒల్లికిపోతునRద్రి !  కపుi
ని�డ్డిపోయి�ద్రి గంద్యా, ద్యానిలో ఇ�కే� పడు-
తు�ద్రి?!" అని. 

నాన్-ఇన్ టీ పొయ>ట� ఆపి ,  అతిథివై)పు

చ్చ�సి నవా`డు- 

"అవును.  ని�డ్డిన  కపుiలో ఇ�కే� పడు -
తు�ద్రి? కపుi ఖాళ్లీ అయితే, అపుiడు కద్యా,

నేరుGకునేద్రి!" అనాRడు.

          అమy-గురువు-సేRహితుడు-ల్లక్ష్యం>�             
గుడ్డి త్తలుపులు  తెరిసే� దేవుడు కనిపిస్థా� డు
బడ్డి త్తలుపులు తెరిసే�  గురువులు కనిపిస్థా� రు.

నా గు�డై త్తలుపులు  తెరిసే� మా అమy కనిపిసు� �ద్రి.

ఆకాశ� ఎతు� కనాR
సూముంద*� లోతుకనాR
అమy పేsమ మింనR

కనీళ్ళు� తుడ్డిచేవాడు సేRహితుడు కాని
కనీళ్ళ� తెపిi�చేవాడు సేRహితుడు కాదు.

కష్టా
 ల్లను ప�చుకునేవాడు సేRహితుడు కాని
కష్టా
 ల్లను  తీరంGనివాడు సేRహితుడు కాదు
మేలు చేసేవాడు సేRహితుడు కాని
కీడు చేసేవాడు సేRహితుడు కాదు.

సేRహ� అనిRటికనాR బెస్

కల్లకాల్ల� ఉ�టే స్తీ`ట్రెస్

చెరిగ్నిపోకు�డా ఉ�టే గేsట్రెస్

ఇద్రి ఇల్యాగే ఉ�డాల్లని నా యొక; చినR రికె`స్


పద్రి పనులు ఉనాR క�టికి నిదుZ రంమరిచిపోవందుZ
వం�ద పనులు ఉనాR కడుపుకు తి�డ్డి మరిచిపోవందుZ .
వేయి పనులు ఉనాR గురువుల్లను మరిచిపోవందుZ .
పద్రి వేల్ల పనులు ఉనాR త్తల్లి�ద�డుs ల్లను మరిచిపోవందుZ .
ల్లక్ష్యం పనులు ఉనాR ల్లక్ష్యా>నిR మరిచిపోవందుZ .

వం�ద మ�ద్రి సేRహితులు ఉనాR వం�ద ఆపదలు వంచాGక 
ఆదుక్టోవండానికి ఒక మ�చి 
సేRహితుడు ఉ�టే చాలు నేసూ�మా!...

యుగం యుగాంల్ల చ్చరిత్త మనద్రి
త్తరంత్తరాల్ల చ్చరిత్త మనద్రి
ఒడ్డిదుడుకులు ఎనిR ఉనాR ఒడ్డిపోని
ఘనత్త మనద్రి.

అ�దుకే కధ� తొంకి; కదల్లవోయి భారంతీయుడా
భావిత్త`య� నాదే నొయి> ఓ నా భారంతీయుడా!

రంచ్చన: కావం>శ్రీ, 7వం త్తరంగంతి , మహేశ`రి, 8వం త్తరంగంతి- మహాతాy 
జ్యో>తిబా ఫులే తెల్ల�గాంణ గురుకుల్ల పాఠంశాల్ల, కీసూరం, తెల్ల�గాంణ.
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రె)తు పాmరం nన 
"పsకpతిలో అ�తులేని సూ�కి�ష
త్త  ఉ�ద్రి .  ద్యాని రంహస్థా>ల్లను తెలుసుక్టోవంట� మ�చిదే గాంని ,  వాటిని
మార్దేG�దుకు పsయతిRసే� మట్టుకు అనిR స్థారం�� మేలే జరుగుతు�దని లేదు .  పsకpతిలోనే కాదు; జీవిత్త�లో
కూడా,  మనకు ఎదురంయే> కష్టా
 లు మనల్లిR మరొకరంక�గాం గంటి
 పరుస్థా� యి .  కష్టా
 లో��చి బయట పడg కొదీZ
మనకు ఆన�ద్యానిR అనుభవి�చ్చట� కూడా తెలుసు� �ద్రి .  కష్టా
 లు ఎదురొ;నని వాళ్ళ�కు సుఖానిR ఎల్యా
ఆస్థా`ద్రి�చాలో కూడా తెల్లియదు" అ�ట్టునాRరు ఈ టీచ్చరు గాంరు. మీకు ఏమనిపిసు� నRద్రి?  

రంచ్చన :  కె.కpషqవేణి,  ఉపాధా>యిని,  తేజా విద>ల్లయ�,  క్టోద్యాడ,  తెల్ల�గాంణ రాష
«�.

బాగాం వంరం÷� కురుస్తోం��ద్రి.  

కొ�దరు చినRపిల్ల�లు పడవంలు చేయడ�లో
నిమగంRమె) పోయారు .  కొ�దరు వంరా÷నిR
చ్చ�సూ�� అ�దులో త్తడుసూ�� ,  కేరి�త్తలు

కొడుత్త� ఉనాRరు .   కానీ రె)తు గు�డైలో�
మాత్తs� ఒకటే గుబులు -  అకాల్ల వంరా÷ల్ల వంల్ల�
ప�ట నాశన� అవుతు�దని.  

రె)తు ఒక;డే బాధపడుత్త� దేవుడ్డిని ఇల్యా

 మ�డు పేజీల్ల కథ
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పాmరిn�చాడు:  "దేవుడా!  ప�ట  వేద్యాZ మ�టే
నీళ్ళు��డవు కానీ,  నీటి అవంసూరం� లేనపుiడు ,

సూరిగాం® నేను క్టోత్త క్టోసే సూమయానికి మాత్తs�
పెదZ వంరం÷� కురిపిస్థా� వు, ఎ�దుకు? నీ ఈ పని
వంల్ల� మాకు ప�ట  నష
� ;   మా శsమ�తా
వం>రంn�.   మాకు   ఏ  సూమయ�లో  నీరు
కావాలో,  ఎపుiడు గాంల్లి అవంసూరంమో మాకు
తెల్లిసిన�త్తగాం  నీకు  తెల్లియదు  స్థా`మీ .

అ�దుకని దయచేసి నాకు ఈ వంరం� ఇయి>-
'ప�టకు ఎపుiడు అవంసూరంమో చ్చ�సుకొని
త్తగ్నిన�త్త గాంల్లి,  నీరు అనీR నేనే అ�ద్రిస్థా� ను
వాటికి!’. ఇట్టా�  మారుG పదkతిని!" అని. 

వై�టనే దేవుడు పsత్త>క్ష్యంమె), "నువు` ఎట్టా�
అ�టే  అట్టా� గే  కానియి> .  అ�తా నువు`

క్టోరుకునRటే� జరుగుతు�ద్రిలే ,  బాధపడకు!"

అని చెపిi మాయమె)పోయాడు.

రె)తుకు  చాల్యా సూ�తోష� వేసి�ద్రి .  "నారు-
మడ్డి    వేయాల్ల�ట -   పొల్యాలో�  నీళ్ళు�
ని�డాల్లి!"  అనాRడు.  వై�టనే వంరం÷� వంచిG
నీళ్ళు� చేరాయి. ఇక అట్టుపె)న రె)తు త్తన శకి�ని
పూరి�గాం ఉపయ్యోగ్ని�చుకునాRడు .  పొల్యాలో�
నీళ్ళ�  మట
�  కొ�చె�  త్తగ్ని®�ద�టే  చాలు ,

మేఘాల్లిR పిల్లిచి వాన కురిపి�చుకునాRడు. 

విత్త�న�  ఆర్దే�దుకు మ�చి గాంల్లి కావాల్లి .

రె)తు గాంల్లిని ఆదేశి�చాడు -  వై�టనే గాంల్లి
బాగాం వీచి�ద్రి. క�కులు క్టోయట� ఆరంబెట
-
ట� అయి>�ద్రి. 

ఆ  వైనక  వాటిని  త్త�రాiరం  బటే
�దుకు
పsయతిR�చాడు రె)తు .  చ్చ�సే� వంరి గ్ని�జలు
అనీR  తాలువే! మొత్త�� పొటే
! గ్ని�జ లేదు! 

"ఇదెక;డ్డి ఘోరం�, స్థా`మీ?! నీళ్ళు� అవంసూరం-
మయినపుiడు నీళ్ళు�,  గాంల్లి కావాల్లనRపుiడు
గాంల్లి-  అనీR  సూమయానికి  అ�ద్రి�చాను
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కద్యా?!  కానీ ప�ట  ప�డలేదేల్ల ?"  అ�ట�
దేవుడ్డిని  త్తల్లచుకొని  వంగంచాడు  రె)తు. 

దేవుడు మళ్లీ� పsత్త>క్ష్యంమె) "చ్చ�డు నాయనా!

చాల్లీ  చాల్లని  నీళ్ళు�నR  బురందలోకి వంరి
మొక;ను   నాటగాంనే,    త్తను  ఎల్యాగె)నా
నెల్లకొనాల్లని పsయతిR�చి, గంటి
గాం నిలుసు� �ద్రి
అద్రి.  అట్టు త్తరా`త్త నాట్టు పెరిగ్ని పెదZయే> -
టపుiడు,  గాంల్లితోటి -  వానతోటి పోరాడ్డి ,

త్తన  వేళ్ళ�ను ధpడ�గాం మటి
లోకి ప�పి�చి ,

త్తన ఆవాస్థానిR సిnరం� చేసుకు�ట్టు�ద్రి .  నేను
అడుగండుగునా ప�పి�చే వంరా÷నిR ,  గాంల్లిని,

త్తట్టు
 కొని,  అల్యా పె�చుకునR త్తన శకి�న�తా
గ్ని�జల్ల రం�ప�లోకి మారిG, క�కిని త్తయారు
చేసు� �ద్రి.  అపుiడు  గంద్యా,  ప�ట  నీ చేతికి
వంచేGద్రి?! 

కానీ ఎపుiడు ఏమిం అవంసూరంమో నువే` నిరంq -
యి�చుకొని,  ఆ  మొక;లు ఏమీ శsమపడే
అవంసూరం� లేకు�డా నువే` వాటికి అనీR తెచిG
అ�ద్రిసే�,  ఇక ఆ ప�టకు దేనితోటీ పోరాట�
లేదు;   త్తనని  తాను  నిలుపుకునే�దుకు
పsయతిR�చాల్లి�న అవంసూరం� లేదు; శకీ� కూడా
అవంసూరం� లేదు; ఆ శకి�తో గ్ని�జలు త్తయారు
చేసుక్టోవాల్లి�న  అవంసూరం�  కూడా  లేదు .

అ�దువంల్ల�  వంరి  మొక;  పెరిగ్ని�ద్రి ;  కానీ
అ�దులో  గ్ని�జలు  లేవు !"   వివంరి�చాడు
దేవుడు.

"ఇ�త్త    లోతుగాం నేను ఆలోచి�చ్చలేదు
స్థా`మీ!  ననుR  క్ష్యంమిం�చు .   మళ్లీ�  అనిR
బాధ>త్తల్ల� తీసుకొని, నువే`, నీకు తోచిన-
ట్టు�  చెయి>" అని త్తల్లవం�చి నమసూ;రి�చాడు
రె)తు.
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శరీరంశsమ
రంచ్చన:శ్రీ చొపాi వీరంభద*పi, విశాm�త్త ఉపాధా>యులు, అన�త్తపురం�. 

పరంగంణ్యాల్లపల్లి�లో  నివంసి�చే  పsతాప్   పెదZ
స్తోంమరి.  ఏ పనీ చేసేవాడు కాదు ;  ఎక;డ్డికీ
వైళ్లే�వాడు కాదు ;  ఏ బాధ>తా మోసేవాడు
కాదు. ఇ�టోం�నే కూరుGని, భారం> మ�గంమy-
తో రుచికరం�గాం వం�టలు చేయి�చుకొని
తి�ట�, కాల్ల� గండ్డిపేవాడు.

మ�గంమy ఓరుi గంల్ల ఇల్యా� లు. భరం�ను పలై�తు�
మాట   అనకు�డా,  అత్తను చెపిiనట�ల్యా�
వి�ట� ఉ�డేద్రి -  'ఏదో ఒకనాడు భరం�లో
మారుi రాకపోతు�ద్యా '  అని ఆశగాం ఎదురు
చ్చ�సూ�� ఉ�డేద్రి. 

'కూరొGని తి�టే కొ�డ�త్త ఆసు� లై)నా కరిగ్ని-

 నాలుగు పేజీల్ల కథ
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పోతాయి'  అని  స్థామెత్త.    'పనీ  పాట్టా
లేకు�డా  తి�ట�  పోతే  వంచేG  పాట్టు�
త్తపుiతాయా?'   అని  ఆమె చాల్యా రోజుల్ల
పాట్టు మథనపడ్డి�ద్రి ,  చివంరికి ఒక  రోజున
కచిGత్త�గాం నిరంqయి�చుకొని ,   ఉదయానేR
లేచి పెదZ మారె;ట్టు
 కు  వైళ్ళి��ద్రి .    త్తన
దగం®రునR డబుÛల్లకు సూరిపడా కాయగం�రంల్లిR
పెదZ మొతా� లో� హోల్ -సేల్ ధరంలో� కొనRద్రి ;

ఆటోంలో వేసుకొని వంచిG�ద్రి ! 

ఆ మ�టల్లిR ఆమె  ఒక;తే  ఆటోంలో�చి
ద్రి�పుతు�టే,  భరం� పsతాప్   ఊరికే చ్చ�సూ��
కూరుGనాRడు త్తపi ,  కనీసూ� దగం®రంకు వైళ్ళి�
చేతి స్థాయ� కూడా చెయ>లేదు. 

మ�గంమy ఒక;తే వాటిని అనిRటినీ మోసు -
కొచిG,  ఇ�టి  ముం�దు వంసూరాలోకి  చేరిG ,

త్తక్ష్యంణమే అక;డ  అ�గండ్డి పాmరం�భి�చి�ద్రి .

కొద్రిZ రోజులు గండ్డిచేసూరికి చుట్టు
 పsక;ల్ల ఇళ్ళ�-
వాళ్ళ��తా కూరంగాంయల్ల క్టోసూ� ఆమె దగం®రికే
రాస్థాగాంరు;  కానీ పsతాప్  మట్టుకు ఆ  పని

త్తనద్రి కానట్టు� ,  వంస్థారాలో ఉనR అరుగుమీ-
దను�డ్డి కదల్లకు�డా గు�డాmయిల్యాగాం కూ-
రుGని ఉ�డేవాడు .  మ�గంమy వం�టపనిలో 
ఉనRపుiడు  ఎవంరె)నా ఇరుగు పొరుగులు
వంచిG,  త్తమకు కావంల్లసిన కాయగం�రంలే�టోం
చెపిiనా,  అత్తను వినీ విననట్టు�  ఊరుకునే -
వాడు త్తపi ఆ కూరంలు త్త�చి ఇచేGవాడు
కాదు. 

ఒక్టో;స్థారి  వాళ్ళు�  గొడవంకు  కూడా ద్రిగే -
వాళ్ళు�-  "ఏ� మనిషివంయా> నువు` ?  భారం>
కష
పడుతు�టే కూరొGని తినడమేనా ,  నీ
పని?!  అ�గంటోం� కూరోGవంట� కూడా చేత్త -
కాద్యా,  నీకు?  ఛీ!  ఏ� బతుకయా>?!"  అని
ముంఖ� మీదే తిటే
వాళ్ళు� .  అల్యా�టి సూ�ద-
రాÓల్లలో కూడా పsతాప్ లేచి పని చేసేవాడు
కాదు:  మ�గంమేy,  త్తను చేసు� నR పనిని
ఆపుకొని వంచిG, వాళ్ళ�కు కావంల్లసిన కూరంగాం-
యలు ఇచిG ప�పేద్రి! 

అయినా, కాయగం�రంలు అ�దరికీ అవంసూరంమే
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కాబటి
, మ�గంమy మాట తీరు బాగు�ట్టు�ద్రి
కాబటి
, ఆమె వా>పారం� బాగాంనే స్థాగ్ని�ద్రి. 

రాను రాను పsతాప్ బరువు పెరంగంస్థాగాండు .

నడ్డిసే�  కూడా  ఆయాసూ�  అవుతునRద్రి .

మ�గంమyకు భరం� ఆరోగం> విషయమె)  భయ�
వేసి�ద్రి.  దీనిక్టోసూ� ఏ�చేయాలో చెపiమని
త్తనకు పరిచ్చయ� ఉనR ఓ  డాక
ర్  గాంరిని
సూల్లహా అడ్డిగ్ని�ద్రి. 

ఆ డాక
రుగాంరు స్థాn నికుడు,; పsతాప్  గురి�చి
చినRపiటిను�డ్డి బాగాం తెల్లి�నవాడు -  కనుక
అత్తనితో చ్చనువుగాం "పsతాప్!  మీ ఇ�టి

ముం�దు చాల్యా సూnల్లముం�ద్రి కద్యా ,  అక;డ
ఆకు  కూరంలో,  కాయగం�రంలో  ప�డ్డి�చ్చ-
కూడద�?  నీకూ బాగు�ట్టు�ద్రి ,  మ�గంమy
కూరంగాంయల్ల  అ�గండ్డికీ కొ�త్త  ఆద్యాయ�
వంసు� �ద్రి?!" అని చెపిi చ్చ�స్థాడు. కానీ  పs-
తాప్ కు  ఆయన  మాటలు చెవికి ఎక;లేదు.

చ్చ�సూ�� చ్చ�సూ���డగాంనే ఒకనాడు పsతాప్ 
జబుÛ పడాg డు.  మ�గంమy అత్తనిR ఆసూiతి*లో
చేరిG�ద్రి.  డాక
రుగాంరు రంకరంకాల్ల  పరీక్ష్యంలు
చేయి�చి,  'శరీరం�లో  చెడు  కొçవు`  చాల్యా
పేరుకుపోయి�ద్రి పsతాప్ !  నీ రంక�నాళ్లాలు
మ�సుకుపోతునాRయి.  రంక�పోట్టు  ఎకు;-
వై)�ద్రి.  నువు` ఇట్టా� గే ఉ�టే తొం�దరంలో
గు�డైజబుÛతోపాట్టు, చ్చక;రం రోగం� ల్యా�టివి
కూడా వంచేG పsమాద� ఉ�ద్రి! 

దీనికి గాంను నీ శరీరానికి బాగాం ఎక�ర్ సె)జులు
అవంసూరం�.  రోజూ ఉదయ� పూట  చ్చకచ్చకా
నడవాల్లి,  చెమట ఓడేG పనులు చెయా>ల్లి ,

పటR�లో నాకు తెల్లిసిన జిమ్ ఒకటి ఉనRద్రి .
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వాళ్ళు� డబుÛలు తీసుకొని ,  నీకు చెమటలు
తెపిiస్థా� రు' అనాRడు.

'శరీరం�లో కొవు` పేరుక్టోవంట�; పటR�, జిమ్ ,
ఎక�ర్ సె)జు,  డబుÛలు'  అనగాంనే పsతాపుకు
తెల్లివి మేలుకునRద్రి. 

"నేను ఇక;డే బాగాం శsమ పడతాను డాక
రు
గాంరు,  మ�టలు మోస్థా� ను ,  చెమటలు
వంచేGట్టు�   నేల్లను  దునRట� ,   కలుపు తి-
య>ట�,  నీళ్ళు� కట
ట� చేస్థా� ను .  పటR�
వైళ్ళ�కు�డా సూరిపోద్యా?" అనాRడు.

"ఇక;డ ఉ�టే నువు` పని చేయవు పsకాశ్ ;

చ్చ�సు� నాRను కద్యా. ఇ�టోం� ఉనR చోటిను�డ్డి
లేవంవు నువు`. జిమ్  వాళ్ళ�కె)తే నీల్యా�టి వాళ్ళ�-
చేత్త ఎట్టా�  ఎక�ర్ సె)జులు చేయి�చాలో బాగాం
తెలుసు.  నువు` వాళ్ళ� దగం®రికి వైళ్లే�నే నయ� "

అనాRరు డాక
రు గాంరు.

"ఈస్థారి ఆ  మాటలు పsతాప్ మనసులో
బాగాం పsభావం� చ్చ�పాయి .  ఇ�టికి వైళ్ళ�గాంనే
అత్తను పూనుకొని,  పెరండున�తా బాగాం గుల్ల�
చేసి,  చ్చదును  చేసి,  పాదులు  కటి
,  త్తడ్డి
పెట్టా
 డు.   స్థాయ�త్తs�  కాగాంనే  విత్త�నాల్ల
అ�గండ్డికి  పోయి .   అక;డ  ఆకుకూరంల్ల,

కాయకూరంల్ల విత్త�నాలు  తెచిG నాట్టాడు.. 

ఆ రోజు  అత్తను  చాల్యా  అల్లసిపోయాడు .

శారీరంక శsమ చేయట� వంల్ల� అత్తనికి ఇపుiడు
బాగాం చెమట పటి
�ద్రి. రాత్తs�తా కదల్లకు�డా
పడుకునాRడు.  మామ�లుగాం రాతి*ళ్ళు�
అసూలు నిద* అనRద్రి ఎరుగంక అల్లమటి�చే పs-
తాప్,  ఆ రోజున ఒళ్ళు� మరంచి నిద్రి*�చాడు .
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నిద* సుఖ� ఎ�త్త తియ>నిదో అత్తనికి పsత్త>-
క్ష్యం�గాం తెల్లిసి వంచిG�ద్రి. 

ఇక అల్యా అత్తను పsతిరోజూ అత్తను ఉతా� -
హ�గాం పనిచేయస్థాగాండు .  చ్చ�సు� �డగాంనే
వారాలు గండ్డిచిపోయాయి .  ఆకుకూరంలు
క్టోత్తకు వంచాGయి .  బీరం,  వం�గం,  మింరంప,

టమేట్టా వం�టి కాయగం�రంల్ల చెట�నీR ఏపుగాం
పెరిగ్నినె).  కాత్త  మొదలై)�ద్రి.  రోజులు గండ్డిచే
కొదీZ వారికి వంచేG ఆద్యాయ� కూడా బాగాం
పెరిగ్ని�ద్రి. అ�త్తకుముం�దు మజు�గాం, స్తోంమ-
రిగాం ఎక;డబడ్డితే అక;డ కూల్లబడే పsతాప్

ఇపుiడు  త్తన  పనిని  తాను కల్లిi�చుకు�-
ట్టునాRడు.  ఉతా�హ�గాం కూడా ఉనాRడు .

మ�డు నెల్లల్ల  త్తరా`త్త  మ�గంమy అత్తను
కల్లిసి  డాక
రు గాంరి దగం®రికి వైళ్లా�రు మళ్లీ� .

ఈస్థారి పరీక్ష్యంలో�  అత్తను పూరి� ఆరోగం>�గాం
ఉనRట్టు�  తేల్లి�ద్రి! 

"శsమ చేసే శరీరం� చ్చ�స్థావా ,  ఇల్యా చ్చల్యాకీగాం
ఉ�ట్టు�ద్రి" అని డాక
రుగాంరు అ�టే మ�గం-
మy,  పsతాప్ ఒకరినొకరు చ్చ�సుకొని నవు` -
కునాRరు.

                                                               స్థా`గంత్త�!

కొత్త�పల్లి�లో  పిల్ల�ల్ల రంచ్చనల్లకు పాmధాన>త్త ఉ�ట్టు�ద్రి. ఈ పుసూ�క�లో సూగాంనికి పె)గాం కథలు పిల్ల�లు రాసినవి; మింగ్నిల్లినవి పిల్ల�ల్ల- 

క్టోసూ� పెదZలు రాసినవి.  బొమyలు వేసిన వాళ్ళు� కూడా చాల్యామ�ద్రి పిల్ల�లే.  

పిల్ల�ల్లను కల్లవంట�, వాళ్ళ�తో తెలుగులో కథలు రాయి�చ్చట�, బొమyలు వేయి�చ్చట�, వాళ్ళు� ప�పిన కథల్లిR,  బొమyల్లిR 

సూరిద్రిద్రిZ, మింగంతా పిల్ల�ల్ల�దరికీ  నచేGట్టు�   పుసూ�కాలుగాం త్తయారు చేయట�, ద్యానిక్టోసూ� ఓపెన్  స్తోంరు�  ఉపకరంణ్యాల్లను వాడట�, 

కథల్లిR అ�దరం� ఉచిత్త�గాం చ్చదువుకునేట్టు�  ఇ�టరెRట్ లో పెట
ట�తోపాట్టు, కొనిR పsతులు అచుG వేసి, పిల్ల�ల్లచేత్త చ్చద్రివి�చ్చట� 

మాకు ఇష
�. అ�దరి మేల్ల� క్టోరి చేసే ఈ పనిలో మీరం� పాలు ప�చుక్టో�డ్డి. చేత్తనె)న స్థాయ� చేయ�డ్డి.  పిల్ల�ల్ల కథల్ల 

పsప�చానికి  స్థా`గంత్త�!
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పదరం�గం�-106

నిరం`హణ:  కొత్త�పల్లి�.

1 2 3 4

5 6

7

8 9 10

11 12

13 14

అడg�:

1. దసూరా బతుకమy ప�డుగం వంచేG తెలుగు నెల్ల (5)

5. తెలుగు ' య�రంప్ ' గంజిబిజి (3)

6. 'ముం' లోపి�చిన 'నిజ�' తిరంగం బడ్డి�ద్రి. (2)

7. 'ముం�పు ' ల్యాగాం వంచేG పాత్త మాట  గంత్త� అనిఅరంn�– గతం అనిఅర్థం . (3) 

8. నాటకాలో రాజుగాంరు 'మేపుతాను' అని ఇల్యా అ�ట్టారు.(3)

10. 'ఇద్రి చేతికి వంచిG�ద్రి ' అ�టే బాగాం నష
� వంచిGనట్టు� . (2)

11. అమాయకత్త`�తో నవి`�చే అచ్చG తెలుగు వాడు. (4)

13. 'సూ�బోధన పsధమ' లో మొదటిద్రి. (1)

14. ఎట్టు చ్చద్రివినా అదే 'వంసూ� «ముం ' అని అరంn�. (3)

అడg�-నిలువు ఆధారాల్ల సూహాయ�తో ఈ 
గండుల్లను ని�పగంల్లర్దేమో చ్చ�డ�డ్డి.   ని�పిన 
పదరం�గాంనిR, కేవంల్ల� పోసు
 కారుg పె)  రాసి, మాకు 
అ�దేట్టు�  ప�ప�డ్డి.  మీ బడ్డి పేరు, త్తరంగంతి, 

మీవాళ్ళ�  ఫోను న�బరు  త్తపiక రాయ�డ్డి. 

సూరె)న సూమాధాన� రాసి ఎ�పికె)న ముంగు®రు 
పిల్ల�ల్లకు  కొత్త�పల్లి� - 108 ని  బహుమతిగాం 
ప�పిస్థా� �!

నిలువు:

1. 'ఇదే', మహా భాగం>� (4)

2.ఐశ`రం>�లో మొదటిరె�డూ తిరంగంబడాg యి. (2)

3.గండ్డిబిడ్డిగాం 'పాద్యాల్లజ�ట' (5)

4. వీటిలో ముంతా>లు త్తయారౌతాయి. (6)

9. 'పెరుమాళ్  వై�కటేశ' లో 1,5 (2)

12. శ్రీనివాసుడ్డి త్తల్లి� తిరంగంబడ్డితే 'కు ' వైళ్ళి� 
పోయి�ద్రి. (2)
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పద్యాల్లిR వైతికి పట్టు
 క్టో�డ్డి!

ముంసూల్లివాళ్ళు�, జీవిత్త�, కొడుకు, సూ�తోష�, న�బరు, అహ�కారం�, మమకారం�, శా�తి, పేsమ, గుణ�,

విత్త�న�,  విల్యాస్థాలు,  కుక;,  రామాయణ�,  విజయ�,  నెమల్లి,  రాముండు,  ల్లక్ష్మిదేవి,  నక;పాట,  ఢిల్లీ�,
ఈ పద్యాల్లనీR కిs�ద్రి పటి
కలో ద్యాగునాRయి -నిలువుగాం,  అడg�గాం,  వాలుగాం,  కిs�ద్రి ను�డ్డి పె)కి -

ఎట్టుపడ్డితే  అట్టు! వాటిని వైతికి వాటి చుట�
 గు�డాmలు గీయ�డ్డి!

  రా ముం డు అ గాం కు ణ� న� దే నా ల్లి పా

మా ల్ల నా తో తి ల్ల బ ముం క; గు న య

య జీ కొ హ� మ రు వా కు లు స్థా ల్యా వి

ణ� జ వి అ దే కు గు రా మ డు య� పేs

తో వి నె త్త� కా మ జ ళ్ళు� వా ల్లి సూ ముం

ష� నె అ ట పా క; న గాం న సూ� జ తి

ల్లి ల్ల తో మ మ కా రం� వి మ క్ష్మి ళ్ళు� శా�

మ ళ్ళు� న� ల్ల గు త్త� పా కా తి బ తో జ

నె రా కొ డు కు ముం గాం కు హ� వి జ గాం

ల్ల సూ� గు య� మ య డు ట పా అ క; ష�

రు మ క; జ పేs జ ల్ల క్ష్మి దే వి నె తో

నిR న� త్త� వి మ కా ట గు ణ� పా సూ సూ�



 నెఫ్ట్� ట్రాoన్సుHఫర్ మర్శింయు ఫోన్ పే వ�టి ఇంన్ సె��ట్ ట్రాoన్సుHఫరూ& క్టోసం�:

“Kottapalli Prachuranalu”
SB A/c 62320333310,
State Bank of India
Dharmavaram Branch
IFSC: SBIN0020902

(బ్యాం;�కు వార్శిం న్నియమాలన్యంన్సుసంర్శిం�చి,  "కా;ష్ హ్యాం;�డి&�గ్ చార్జీ�లు"గా ప్రతిసార్జీ 
మేము రూ�. 50 అదన్యం�గా చెల్లి&�చవలసి వసు� �ద్రిం..  అ�దువల& బ్యాం;�కులో డబ్బుK 
కట�క�డి-  న్నేరుగా మీ అక్కౌంr�టు న్సు�డే ట్రాoన్సుHఫర్ చేయగలరూన్ని పాoరూ �న్యం)

   ప్రసు� తం� అ�దుబ్యాంటులో ఉన్యం� కొతం�ప్రల్లి& పి�టు పుసం�కాల వివర్మాలు :

కమ

సం�ఖ్య;

వివర్మాలు ఒక సెట్ లోన్ని

పుసం�కాల సం�ఖ్య;

సా� కులో ఉన్యం� సెటు&

(సుమారుగా)

వెల (రూ�)

(పోస్తే�జి అదన్యం�)

1 2013 Set 3 76 75

2 2014 Set 10 289 250

3 2015 Set 7 746 175

4 2016 Set 8 877 200

5 2017 Set 7 1100 175

6 2018 Set 7 1230 210

7 2019 Set 4 1500 120

కొతం�ప్రల్లి&న్ని మీ మిత్రు లకు, మీరు చద్రింవిన్యం బడులకు, మీ సంమీప్ర�లోన్ని లైEబAర్జీలకు బహూకర్శిం�చ�డి! 

కథల పుసం�కాల�డీ కథల పుసం�కాలు!  పిల&లు చెపి�న్యం కథలునా�య్! పెదdలు వాoసిన్యం కథలునా�య్! 

రూ�గురూ�గుల బొమ$లునా�య్! అకrడకrడా జోకులునా�య్! 

ఆన్ లైEన్ లో దొరుకుత్రునా�య్! ఇంపు�డే కొన్యం�డి! అ�దర్శింకీ చెప్ర��డి!!! 

ర్మాబోయే 12 సం�చికలకైE ము�దసు�  చ�దా:

రూ�. 360/- (పోస్తే�జీ మర్శింయు యసెHమ్మె$స్ ఛార్జీ�లు కల్లిపి)

గమన్నిక:  అచ.యిన్యం పుసం�కాలు ఎప్ర�టికపు�డు సాధారూణ పోసు� లో ప్ర�ప్రబడత్రాయి.

కొతం�ప్రల్లి& పి�టు పుసం�కాలన్సు ఆన్ లైEన్లో& ఆరూ¦రు చేయట�, చ�దాలు కట�ట� చాలా 
సులువు!    కైడిట్ కారు¦ ల దాiర్మాన్సు, డెబిట్ కారు¦ ల దాiర్మాన్సు, నెట్ బ్యాం;�కిం�గ్ దాiర్మా 
కూడా కొతం�ప్రల్లి&కైE  డబ్బుKలు చెల్లి&�చవచ్చు.! అక్కౌంr�టు నె�బరు&  వెత్రుకుrన్నే ప్రన్ని కూడా 
లేదు!  సం�దర్శింC�చ�డి:      http://www.instamojo.com/kottapalli

మర్శింన్ని� వివర్మాలకైE సం�ప్రతి�చ�డి:  కొతం�ప్రల్లి& ప్రచ్చురూణలు, 1-127/A, య�ఆర్వోi ఆఫీసు దగర̄ూ, చెన్నే�కొతం�ప్రల్లి&,
అన్యం�తంపురూ� జిలా& . పిన్:  515101.  ఫోన్సు: 7702877670,  9490180695.  ఇం-మ్మెయిలు : team@kottapalli.in 



కథల కథ

అనగా అనగా ఒక చిన
 కథ తయారైం��ది.  గెం�తుకుం�టూ�, ఆడుకుం�టూ� పోతోం�ది ఆకాశం�లో.  అ�తలో దానికొక రామచిలుక 
ఎదురైం��ది.  "చిట్టి& కథా, చిట్టి& కథా! నువ్వు* భలే కనిపిస్తు/ న్నా
వ్వు. నేను నిను
 తీస్తుకుం�టాను, ప్లీ5జ్!" అన
దది. 

"తీస్తుకో, తీస్తుకో! దా�దేముం�ది? నేనున
దే అ�దరికోసం�!" అన
ది చిన
 కథ. 

రామచిలుక చిట్టి& కథను తీస్తుకోగానే కథలు రైం�డై�నై�! చిలకేమో ఒక కథను పట్టు& కొని ఎగురుకుం�టూ� పోయిం�ది- బిగ్గHరగా 
అరుచుకుం�టూ�. 

ఇం�కోకథ తన దారిన తను పోత� ఉం�టే చిన్నా
రి పాప ఒకతె ఎదురైం��ది దానికి, ఓ చెట్టు& కొమSను పట్టు& కొని. 

"ఏం�, చిన్నా
రీ! ఎట్టు పోతున్నా
వ్వు, ఒకVతెవే? మీ అమ్మేSది?" అ�ది కథ. 

"అమS పోయిం కొమS వచె[ ఢాం� ఢాం� ఢాం�!" అని నవ్విం*�ది పాప.  కథకి పాపను చూ�స్తే/ ముంచూ[టూ వేసిం�ది. 

అది పాపతోం కలిసిం పోయిం, వాళ్ళd అమSనీ, అమSమSనీ, న్నాన
నీ అ�దరీ
 చుట్టు& కొని వచి[�ది. 

రామచిలుక అకVడ అరచుకొ�టూ� పోతు�టే మొదుh రాముండు ఎదురయాiడు దానికి: "ఏంయ్! చిలకా! భలే కథ ఉంన
ట్టు5 �దే, నీ 
దగ్గHర? న్నాకూ చెప్పుm! వ్విం�టాను!" అన్నా
డు వాడు. 

"ఊరికే వ్విం�టే ఏం� లాభ�? రాయాలి! నీకుం చేతులునై�q కద!" అ�ది చిలుక.  

"ఊహ్!  ఓహ్! అయ్యోi! రాయటూ� రాదే!" మ�లిగాడు వాడు. 

"కుందరదు న్నాన్నా
! నను
 అ�దుకుం�టే రాయాలిu�దే!" అన
ది కథ.  "సంరే" అని వాడు రాయటూ� నేరు[కుంన్నా
డు. 

ఈ సారి ఒకV కథే పది కథలైం��ది- ఎవరైంవరినో చేరి�ది.  అ�దరికీ చూదవటూ� నేరిm�ది. 

ఆ కథని చూదివ్వింన పిల5లైంవ*ర� దాని
 ఆప్పుకోలేదు- అ�దరి దగ్గHరా అది రైం�డిం�తలు అవ్వుత�నే పోయిం�ది.  ఆ పిల5ల స్తే
హితులు- 

వాళ్ళd అమ్మాS న్నాన
లు- వాళ్ళd స్తే
హితులు- ఇంటా5  పోత�నే ఉం�ది కథ- అ�దర� వ్వింన్నా
రు; అ�దర� చూదివారు; అ�దర� చెపాmరు!

చాలా ఏంళ్ళd తరా*త మ్మాకుం చెపిm�దొక పాప, ఆ కథని- "ఓయ్, కథా! రా! నిను
 కొత/పలి5లో వేసా/ �" అన్నా
� మ్మే�. 

"మ్మా బాగా వేస్తుకో�డిం! నేనున
దే అ�దరికోసం�!" అన
ది కథ.   

"సంరేగానీ, నినై
వరు తయారు చేశారు, మొదటూ?" అడింగా�, మ్మే�, పెదhవాళ్ళd�. 

"అయ్యోi! నేను ఎని
 చోటూ5 తిరిగాను, ఎ�త మ్మారాను! ఎప్పుmడో ఒక రామచిలుక పాడిం�ది నను
! ఒక మొదుh  రాముండు రాశాడు 
నను
! కానీ ఎ�దరు పిల5లు బ్ర�తికి�చారో, ఏం� చెపmను? ఎ�తమ�ది పెదhలు మెచి[ కాపాడారో, ఏంమనను?  మీరేమె�న్నా 
మొదట్టివాళ్ళాd? మీపని మీరు కానివ*�డిం! న్నా దారిన నేను ఎగురుత�నే ఉం�టాను" అని నవ్విం*�ది కథ. 

ఇందీ, ఈ కథల కథ! 
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